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Deze Kruipnieuws, dit jaar de laatste, heeft een flinke vertraging. maar de
omvang ·moet dit rechtvaardigen.
De verslagen van de onderzoekjes !in het gespecialiseerde.zornerkampHavelte I,
die dit nummer voor het grootste deel vullen werden·te:laat ontvangen, Ook
vraagt het persklaar rnaken van een nummer veel tijd,
De onderzoekjes: _IDij de Da vidsplassen, op de Ha velterberg en op de Kralose
heide, werden:in eenl'~LJ . N.~zomerkamp gehouden. Dit beperkte onze werkzaam~
heden enerzijds, maar verruimde ze op een andere wijze ook weer,
Het beperkte ons werk, omdat we ons moesten richten naar het kamp, waarvan
het slagen in hetalgemeen niet_afhangt van de resllltaten van de_aktivi=·
teiteno
Het gaf ons ook de vrijheid om zonder wetenschappelijke omz;ichtigheid, zon~
der onmiddellijke. bedoeling om resultaten van ons werk te zien, ons met de
plantengroei van Zuidwest Drente_ bezig te houden.
Dat de. resultaten van de onderzoekjes· hoogstens. een uitgangspunt kunnen zijn
voor een stelselmatiger onderzoek. in de toekomst. is niet. belangrijk,
De verslagen geven een. beeld van onze zelf~werkzaamheid:in Havelte, De hei~
de begroeiing is_ allerminst de makkelijkste om te. bestuderen, We hebben hard
en tot diep in de nacht·soms gewerkt om de lichenen enigszins onder de knie
·te krijgen,
Wanneer drie verslagen verwante onderzoekgebieden behandelen :is ·het bijna
onvermijdelijk, dat er.af en·toe hetzelfde in·staat.
Ru heeft geprobeerd.in zijn onderzoek, dat meer dan het Drentse Nardogalion
omvat, het materiaal van de andere onderzoekjes te bewerken en ·te integre~
ren:in.een groter geheel. Hoewel ook zijn_artikel de:lezer
waarschijnlijk
voor meer vragen zal·stellen, dan.zal beantwoorden, geloof:ik, dat het de
belangrijkste publikatie·sinds.jaren in Kruipnieuws:is,
Medewerking·van anderen is onmisbaar bij ·het. uitgeven van Kruipnieuws, Door
de bij zonder prettige hulp, die ik kreeg werd· het: redigeren van het_ blad een
feestelijke.· bezigheid.·
_albert

Voorplaat:
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De Arnica is getekend naar een.afbeeldinglin.:"Drente" door Han
Alta.
ruw geschat het verloop van· het transsekt •
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DE SCH}tAÄLL.ANDEN L.ANGS DE MEYE'
In hoofcts tuk '5, het blauwgras land, , in het .Nieuwkoop':"artikel van Bram Ma bel is
(Kruipnieuws nr,2, jrg, 24) wordt gesproken over· hoger en lager gelegen stuk~
ken in het OKWbreservaat langs de Meye,
. In· het· hoger gelegen gedeelte valt Veen:wluis, Blauwe Zegge en Sphagnum recurvum meer op (opn, 6, tabel III), in·het lagere deel komt minder Veenpluis en
Blauwe Zegge,· meer Tormentil en o,a, Reukgras, Dophei en Dicranum scoparium
voor. (opn, 7, tabel III). Hettis duidelijk, dat we de oorzaakmoeten zoeken:in
de. bodem en vandaar deze aantekeningen. bij genoemd. artikeL
Geologisch behoort dit gebied tot bet· samenhangende Hvllands~Utrech tJ:ie veen,,
gevormd·sinds ca, -2000; ·langs de Meye bosveen en verder daar va.naf mosveen~
Het gebied waarin zich het reservaat bevindt 1 is de p0lder Zegvelderbroek,. als
ontginning~:~,Neyencoep",in 1308 voor·het eerst genoemd. Ditis niet Nieuwkoop
zoals wel gemeend is, maar wel dergel ijk Zegvelderbroek. (In een 16e eeuwse
Nederstichtse rentmeestersrekening:is sprake van :':,,Nyencoep of te Zegvelder~
. broek"), Oorspronkelijk werd hier rogge en hennep verbouwd, maar sinds de 15e
eeuw1is het·land niet meer geschikt.als bouwland: hetisdoor klink, oxydatie
ontwatering en.afbranden·te laag·t,o.v, het grondwater komen·te liggen,
Dankzij de klink kwamen de oude kleiruggen van de Meye hoger te .liggen dan
·het omringende veem; ·het zijn de hoge plekken in· het OKW-reservaat. De kleirug waar we opname 7 maakten ligt 1,53 ·tot 1,37 meter beneden NAP, ·terwijl
. b.v. opname·s 1,74 meter beneden NAP· ligt,
Vroeger waren in heel Holland terreinen zcals dit ~ schraallanden - te vinden• :in gebruik als hooiland en eenmaal per jaar gemaaid. 's Winters stonden
deze gelDieden blank, In Zegvelderbroek gebeurde dit tot 1874, ·toen er
een
stoomgemaal gebouwd werd, Wateroverlast is er echter nog wel eens: zo kan men
op een foto.lDij een artikel van DrdV.Westhoff (50 jaar Natuurmonumenten) op
sommige plekken water herkennen (donker), De kleiruggen zien we.als lichtere
banen door het terrein lopen,
De schraallanden • in Zegvelderbroek gaan in· totale oppervlakte land hard ach· teruiL Sinds 1900 wordt graslandverbetering bereikt door kunstmest en daardoor was in 1939 nog slechts 120 ha :;,schraal"', :in 1946 100 ·ha, Momenteel is
12 ha beschermd (OKW-Staatsnatuurmonument) en niet veel meer aanwezig,
Frans Beekman
Enige rektifika ties;
/
(jrg. 24 nr, 1), Helaas was nullliller noch jaargang vermeld, Ook ontbrak de naam
van de schrijver van het. artikel over Ca rex arena ria.
Ru Rasch was de auteur,
Op pag, 14, regel 8 moet· staan ::"onbegrijpelijk~'.
(jrg.24 nr,2) pag,22 opn.5
10 m vàn de vorige.....
Ruvriel - Ruwiel
Veerkade - Veenkade
Deumentse - Demmerikse
!Rg., 29 Ericetum Vetuletum - Ericetum Betuletum
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HOGE VELUWE

o"L v" Sieuwke

V.

d, Werff

In zijn inleiding legde Sieuwke allereerst de nadruk op de rol van het stuif~
zand op de Hoge Veluwe, Sollillige stuk].{en (het Otterlose zand_ b"v,) stoven uit
tot op de stenenlaag van een dekzandrug, daarna trad er geen
overstuiving
meer op, Andere gebieden· (het Otterlose zandbuiten het park b.v,)stoven zo
hoog op, dat je er-tegenwoordig door de_ boomkruinen wandelt, Omdatstuifzand
vaak op een weinig doorlaatbare,laag ligt (koffiebank, keileem eod~) verza~
melt zich hier vaak water, Het oostelijk geqeelte van de Hoge Veluwe heeft
zodoende een min of meer,nat karak~r, De Deelense Wasch• ligt_ boven op drie
meter stuifzand,
Over de oecologie van Erica werden enkele opmerkingen gemaakt, Op de Hoge
Vel uwe komt hij voor in het Oud Reemsterzand, _b, Vo: in de uitgestoven laag~
te, 's Winters is het hier vrij nat en 'S zomers zeer droog. Erica groeithier
tussen CornynePhoretum"'soorten. Bovendien komt Erica voor op de- sandr in het
zuiden op erg dikke; zwarte profielen als enige hogere plant in het_ bos! Een
60 cm dikke· humuslaag van een geweldig oud_ bos- houdt hier wel water tegen,
Behalve deze·twee_bijzondere groeiplaatsen komt Erica op de Hoge Veluwe na~
tuurlijk ooktin zijn meer bekende vochtigebheiQe milieu voor,
Wat betreft Molinia lin dit gebied' Molinia prefereert een· humuslaag, komt
b, v, vaak op oud bouwland met een dikke humuslaag vooro Op ras overstoven
bodem eigenlijk alleen StruikheL brandtmen deze af, dan krijgt Molinia vrij
spel en worteltdan zeer diep, Hoe dit preeies in zijn werk gaat is nog onbe~
kend,
Tot diep in de.nacht praatten we over ijzerknllen. Molinia"'schortjes, _bo~
ren, profielen, Plllinwaaiers en opnieuw ijzerkrullen*), De ekskursie gaf een
fraaie, illustratie bij de inleiding,
Litèratuur~
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juni~

o .. a. Geologie en Bodemkunde van het Nat,Park::,.Pe Hoge Veluwe''e
uitg, Studiekring voor de Veluwe 1960,

HAVELTE

o"l,v, Dries Touw

Als voorprae fj e- van het zomerkamp dit mossenweekendo Tlli t het verhaal van D:r.ËS
na het Corynephoretum kan in hetstuifzand de v0lgende ontwikkeÜng optre~
den: Ruig Haannos~fase in- een overgestoven z'Bne, Een zeer sterke overs tui~
ving (tot 20 cm) kan verdragen worden, De plantjes verhinderen· het wegs tui~
ven., Kraakloof vormt een_ bruinpaarse ma:t, dan komen de Cladonia 's- te begin~
nen met Ölad, destricta en Clad,pleurota., Met Ruig Haarmos wordt. een geslo~
ten dék gevormd, Daarnalis er een ontwikkeling via vegetaties met Festuca
ovina (schapengras) en Rumex acetosella (Schapezuring) en SperguJa vernalis
(Heidespur:rie) tot droge hei.
*)
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Stoutjesdijk beschrijft in zijn dissertatie {blz,37) de ~ijzerkrul~ ook, maar
geeft geen verklaroing·voor het ontstaan van een dergelijke schuin oplopende on~
doorlaténde laag aan de rand·van het plateau op de Delense heide, Hij vond een
ijzerkrul ook bij Hilversum

Op hetere plaatsen kan de P0lytrichum~mat óvergaan. in een dergelijke s truko~
·tuur met: in· hoofdzaak Cladonia 's, vooral Clad&' impexa, Deze Cladonia~vegeta~
tie, die erg droogids en los op het zand ligt staat bekend als het Cladonie~
turn mitis. Ontstaan er nu gaten in de mat, dan kan het geheel wegwaaien, zo~
dat de successie opnieuw begint,
Op lemige walletjes komen vers chiliende mos gezelschappen voor." .Aan de wat
drogere zuidkant Scapania campacta als kensoort,. bovendien voorkomen van Qym·,
nocolea. Op de vochtiger, noordhelling_ vinden we dan een vegetatie, waarin
vooral Isopaches bicrenatus (Cederhoutmos) ·typerend,is, Deze. beide gezel~
schappen kunnen via een stadium met wat grote levermossen overgaan in een
Empetrumvegetatie, die op zijn. beurt weer plaats kan maken voor het droge
heide"'stadium, waarin vooral Hypnum cupressifotme, Dicranum scoparium en
Pleurozium schreberi·een rol spelen,
Op de ekskurs'ie werk ten we ons vnL :in, in Cladonia 's en levermosjes en geno~·
ten van de Havelterberg, Verder zetten we een oude sjokgroeptraditie, het
. bakken van exquise eierpannekoeken op waardige wijze voort,
,,30 juni'

TONGEREN

o.l.v. Dr.oPh.Stoutjesdijk

In opdracht van de Studiekring voor de Veluwe·heeft Dr,Stoutjesdijk een on-derzoek verricht naar het afsterven van de heL Na lang zoeken lukte·het om
een stukje~~ongestoorde" hei te vinden. Hier werd·bet volgende waargenomen:
beipollen sterven af, takjes vallen op de grond en_ als indicatoren voor dcit
ontbindend materiaal: Cladonia pyxidata en;impexa, bovendien Campylopus
flexuosus, Na verloop van tijd verschijnen nu weer kiemplantjes hei tussen
de mossen, De hei verdwijnt dus maar komt terug, De hoeveelheid organisch
materiaal wisselt sterk in de loop van de opbouw en afbraakproces Dit is de
cyclische ontwikkeling op de_armere gronden"
·
Op de iets rijkere bodem neemt Deschampsia · flexuooa de: rol van de mossen
over. :Is het vochtiger dan gebeurt het door Molinia coerulea _ De· stadia met
grassen duren veel langer dan die met korstmossen, M0linia. b, v, wordt 50~100
jaar, de hei zelf 15~20 jaar, de korstmosperiode duurt enkele jaren., Naar~
mate de verschillende stadia langer duren nemen ze ook_een groter oppervlak
van· het vegetatiemozaïek • in,
Dit. alles betreft de ontwikkelingen in; een min of meer natuurlijke vegeta~
tie, Door Plaggen en branden worden. bepaalde stadia, vooral de afstervings~
periode overgeslagen met als gevolg, dat de oppervlakte ililluna groterwordt
omdat de mossen en grassen niet zo'n grote·funktie meer hebben.
Cyclische ontwikkelingen.als afbraak en opbouwprocessen spelen/zich.in bijna
alle vegetaties aL Op de hei duren de cycli. alleen vrij kort en vormen daar"·
door een makkelijk studie=objekt,
Op de ekskursie kwamen we o, a- een afgebrande plek· tegen waar mooi waar ·te
nemen was·hoe Erica meteen.al weer uitloopt" terwijl Calluna pas veel later
komt Hierdoor kan Erica tijdelijk op afgebrande stukken domineren De fraaie
vennetjes, die we hier op de Tongerense heLaantroffen lagen.alle opeenoud
podsmlprofiel met mooi ontwikkelde koffiebank, aldus onze bepaald pnmisbaar
geworden boor,
Literatuur; Pn.Stoutjesdijk in: Heeft onze heide nog toekomst
idem in~ The vegeta tion of heath and in land dunes of the Veluwe (DissS 59)
Sybmm
5

DE HEIDEVEGET.ATIE VAN DE H.AVELTERBERG
INLEIDING ~ GEOLOGIE
Dit artikeltje zal·handelen over de noordhelling van de Havelterberg .. Alvo~
rens tot de floristische beschouwing over te gaan lijkt het me juist eerst
het een en ander te vertellen over de gesteldheid van de bodem. Allereerst
moet dan een. belangrijke grondsoort genoemd worden. de zgn, keileem.
Deze
leem, door erosie uit de grondmorenen ban .landijsgletschers ontstaan. ligt
op de·top van de HaveHerberg vlak onder de oppervlakte. verdwijnt
echter
aan de ram en is op de helling zelf, :in:ieder geval·tot op een meterdiep,
niet meer.aan te·tonen, Op de::;,top'' van de·top.ligt de leem ongeveer 75 cm
onder de oppervlakte en loopt dan vrij regelmatig op· tot.40 cm aan de rand
van de top. In hoeverre dit verloop te wijten is aan een komvormige ligging
van de keileem, dan wel aan een verschil. in hoogte van topmidden en toprand,
is moeilijk na te gaan. Ook de mate van doorlaatmarbeid voor wateriis.las~
tig· te bepalen. Aardig is de vondst van een aan de oppervlakte gelegen, on~
geveer'5 cm dik keileemlaagje, enige meters voor de rand van de·top.
Over
het zand zij het·volgende opgemerkt: op de top:en bovenaan de hellingishet
zand vrij sterk leemhoudend,. naar beneden toe wordt het steects :;.scherper'•' en
vertoont dan meer een stuifzandkarakter, Een goed ontwikkeld Podsolprofiel
heb ik nergens.aangetroffen. behalve dan misschien.bij.een boringineenwei~
land op de top van de. berg.
Vergelijken we de loop van de keileem met de veretatiem dan zien.we, dat op
de plaats waar de keileemlaag afbreekt er een duidelijke overgangte.bespeu
ren valt van een. bloemrijke heidevegetatie: in een soortenarme.
De heide van de noordhelling leek.aanvankelijk.een vrij homogeen geheel,maar
al spoedig bleek de helft van het terrein vrij.aanzienlijk van de.restafte
wijken, Mijns inziens is dit te wijten.aan menselijke invloeden;•ikdenkhiers
bij aan branden, plaggen e, d.
DROGE SOORTENARME HEIDE
De h~idévegetatie op de·helling van de Havelterberg,, het.zgn :.:,.,keileemloze"
deel: is misschien nog. niet. zo, lang aldaar gevestigd .. Een aanwijzingdaarvoor
is de afwezigheid van een goed ontwikkeld pods0Len de heden nog waartene~
men s tuiving van het zand Heel duidelijk. is bij <]eze vegetatie een cycli··
sche successie waar·te nemen (verg, de opnamen 92 en 93), Het·belangrijkste
daarmij is het regel ma tig afwisselen van een heide"'rijke. en een gras ""rijke
fase. Het heideostadium treedt dan op_als·bumusvormer, het grasstadium _als
humusafbreker. Op·sommige plaatsen nemen de diverse Cladoniasoortende phats
.in van de· humusafbrekers en vervangen ook plaatselijk de· hele grasfase ( opn.
94). Er· treedt dan een Cladonietum op, met verspreid daarin voorkomend gro=
·te, gedegenereerde Callunastruiken. Het optreden van soorten als .Arnica mon=
tana en Galium·hercynicum (Wolverlei en Liggend Walstro) \in de grasfase(o~
92) :is ·te danken aan. een (toch nog) vrij grote l eemhoudendheid van· het zand.

6

VOCHTIGER SOORTENRIJKE IIEIDE

In het kader van het vrij intensieve gespeur naar het zgn, }llardo""Galion- ook
op de Havelterber~ zou men.licht geneigd zijn deze vegetatie daartoe te rekenen, Een Nardo~Galion -vegetatie kan irrmers ontstaan door degenera tie
van
een bes taande· heide en. een aanwezigheid van menselijke invloeden was duidelijk
aantoonbaar,· echter niet in het gehele gebied. Het blijkt, dat we hiermet een
cyclische·successie te maken hebben. Het heidestadium wordt afgewisseld door
een zeer bloemrijk grasstadium, er treedt Mûlinea (Pijpestrootje) tin op en
vooral in de heidefase gaat Erica een. rolletje meespelen, (opn, 103) De Struik·~
heide wordt. alvorens.af te sterven. uitzonderlijk groot en verliestdanzijn
. begroeiing met Cladoniasoorten en Hypnum cupressiforme,
GESTOORDE GEDEELTE VAN DE DROGE SOORTENARME HEIDE

Pier zien we duidelijk een weer regenereren van de oude heidevegetatie, Daar
Calluna zich weer vrij langZaam vestigt, treedt er eerst een grassigevegetatie op met daarin na verloop van·tijd vele jonge Callunakiemen (opn,95en96),
Na!!rmate de Calluna meer terrein wint, neemt het percentage grassenduidel:jjk
.af (zie opn,97),
GESTOORDE GEDEELTE VAN DE VOCHTIGER SOORTENRIJKE HEIDE

Op het ges toerde gebied op de top treft men een vegetatie aan, die men
qua
ontstaanswijze een Nar.do~fulionvegetatie zou kunnen noemen, ook al neemtErica
er een vrij grote plaats in, Waarschijnlijk is dit te danken aan de snelle
vestiging, die .Erica vertoont, vóór vele andere planten op gebri:md of geplagd
·terrein, Ook hier weer voorkomen van Molinea, soms dominerend (opn, 73, 74 en
lOl)o

Een aantal bosrelikten·treffen we aan in dit gebiedje in een kuilmeteen dia~
meter van ongeveer 2 meter.
Behalve enige boomopslag zien we bier ook Lathyrus montana, Hypericum
pul~
cl)rum, Pimpinella saxifraga. P0lygalasoorten ·en Pedicularis · syl vatica. (Bos~
lathyrus, Fraai Hertshooi, Kleine Bevernel, Vleugel tj esbl oe men en Boskartel ~·
blad), Er t is nauwelljks een moslaag aanwezig, Soortgelijke plekken zijn, zij
het met' iets meer· soorten, ook op de westhelling aangetroffen,
CALLUNA~VEGETATIE OP DE TOP
Aansluitend aan een over de top lopend weggetje met eell' sterk door kunstmest~
stoffen e,d,. heinvloede randvegetatie (door de naburige akkers) vinden we een
extreme Callunavegetatie met daarin o,a Juncus squarrosus. (Trekrus),. Waar~
schijnlijk dankt deze vegetatie zijn ontstaan aan·voornoemde kunstmest"

MENSELIJKE INVLOEDEN

Zoals veel gebieden in dit overbevolkte landje ondergaat ook de Hàvelterberg
zo. zijn (rekrea tieve). betreding, Behalve voornoemde Call una-vegeta tie op de
top en het door. branden of afplaggen ges toerde gebied is vooral onder. aan de
heli ing een· sterk ges toerde· strook, De gras fase gaat daar volkomen danineren,
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omdat de· heides truiken _betreding veel minder goed verdra geno Langs de paadjes
treedt Rubus·spec,. (Braam) en Epilobiumangustifolium (SmalbLWilgenroosje)
op., Over de top is minder te vertellen. Het komt mij voor, dat de vaak zeer
hoge en harde Calluna~struiken nogal onkmtfortabele zitplaatsen zijn; de gras-plekken daarentegen vertonen duidelijke sporen van pindadoppen en sinaasapiElschillen .. Een gevaar van een- te; intensieve betreding is hier, dat waar de ve~
getatie zich niet kan handhaven en zandplekken optreden. die gemakkelijk uit-stuiven en de omringende vegetatie overstuiven,
TER ILLUSTRATIE VAN HET BESPROKENE VOLGEN NU EEN AANTAL OPNAMEN

De opnamen van de vochtiger soortenrijkere heide zijn niet belernaal-tekenend
voor de situatie. daar de proefvlakten verkeerd genomen zijn, Het toch_ aanwe~
zig zijn van een cyclische successie_ baseer ik op later gevonden en wegens
tijdgebrek niet meer in opnamen verwerkte gegevens, In de opnamen nemen vita~
liteit en_bedekking van Calluna van voren naar achteren aL Bet afstervenvan
de sterk gedegenereerde struiken wordt voorafgegaan door. een geleidelijke toename van de Erica_ Daarna verdwijnt deze: echter vrij plotseling om plaats te
maken voor soorten_ als: .Arniça montana, Dactylorchis macula ta en Carex pil u-,
Iifera (Wolverlei, Gevlekte Orchis en Pilzegge) De Callunacstruikenz:ijnaan~
vankei ijk sterk begroeid met Hypnum cupressiforme en Cladoniasoorten.
Vlak
voor- het afsterven verliezen deze struiken hun_ begroeiing op de grond onder
de struiken neemt Leucobryum glaucum een_ belangrijke plaats in (opn, 108),
Van de opnamen van de soortenrijkere heide uit het gestoorde gedeelte_ betrok
ik de eerste twee van Ru 'Rasch-. Om mijn ene opname daaraan aan te passen heb
:ik de becijfering enigszins moeten veranderen (d.w.z. overgaan op de schaal
van Braun~Blanquet), Ondanks het vrij grote percentage Erica tetralix.zou ik
het gebied tot het Nardo 6 Galion.willen rekenen. Vooral aan opn
.is duide~
lijk-te zien, dat de Nardo~<?alionsoorten, Gramineeën.etc,_een grotererol gaan
spelen naarmate het percentage Erica minder wordt Bij_een verdere ontwikke~
ling zal het Nardo Galionkarakter aanvankei ijk· sterker worden, nnar tenslotte
zal· het gebied- regenereren- tot een ::"cyclische- hei". Ondervindt het gebied ech"
ter gedurende deze ontwikkeling een invloed van buiten af (en is deze invloed
_blijvend) dan kan een Nardo 6 Galion 6 type blijven_ bestaan,
6

Mar ij ke Hermans

Wil niemand· in 1963 vergeten zijn· financiële bijdrage aan de werkgroep ·te
·storten op gironummer 476009 ·ton_. v_ Plantensociologische Werkgroep Nj J,N,
·te .Amsterdam,
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gestoord gebied

SCHAAL VAN BARKMAN EN SEGAL

+
+r
+p
+a
+b
1
lp
la
lb

weinig talrijk
zeer sporadisch
minder dan 1 %
1 ~ 2%

2
2m
2a
2b

zeer talrijk, minder dan 25% bedekkend
zeer talrijk, weinig bedekkend
5 - 12 %
12 ~ 25%

2 ""' 4%

tal rijk, minder dan 5% bedekkend
minder dan 1 %
1 - 2 %
2 - 5%
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Idem

Droge, soortenanne hei

bedekking kruidlaag
bedekking moslaag
hoogte kruidlaag
oppervlakte
Da tum jul i 1962

Ericareeën
Caluna vul garis
Erim tetralix

gestoord

92

93

94

95

96

90%
20%

80%
60%

20%
95%

95%
40%

90%

60%

80%

?

li0(60)

20

Ld

3x3
24

2x2
24

2x2
23

5(30)

2x2
5(30)
24

30%
2x2

kiemen oude struiken
+r"l

2/1

97

20

24

kiemen jonge
+p, 1

1

4, 4

5 5

la .. 2
+r. 1

+p~

Gramineeën

Deschampsia flexuosa
Festuca ovina
Agrostis stolonifera
Sieglingia decurnhens
Molinea eoerul ea

lb.2
la.2

+a.2

1!;>, 2
()

+r.l
tp,2

Potentilla erecta
Carex piluliferum
Galium hercynicum

()

lb.2

+a,2
la. 1

2b
2a

2b
2b

lb

lb
2b
+r

+r

+r
2a

3a

+a.2

Mossen

Dicranum scoparium
Dicranum spurium
Dicranella heteromalla
Hypnum cupressiforme
Cladonia impexa
Cladonia pyxidata
Cladonia sylvatica
Polytrichum commune
Polytrichum piliferum
Campy!opus flexuosa
Lophozia ventricosa
Pleurozum schreberi
Beomyces spec.

la
la
+r
2a
lb

lb
11/l
+r
2b
3a

+r
+r

3a

lb
2b
3a
+r
lb
la

+p

+r

lp

+r
lb
+p
+p

In opname 92 komen nog sporadisch voor: Hypóchoeris radicata, Rumex aceto~
sella, Cuscuta êpithym~m. Sarbus aucuparia en Quercus robur. In opname 95;
Campylopus fragilis en Pohlia nutans, beide la, Cephalozia spec.Inopname 96
werd nog gevonden: Arnica montana, Cephaloziella spec. en Barbilophozia spec
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SOOR1ENRIJKERE HEIDE VAN HET GESTOORDE GEBIED

Opname nummer
oppervlakte in m2
Bedekkinf kruidlaaf
Bedekkinf moslaaf
Hoofte kruidlaaf in cm
lli tum (jul i .1962)

73
10

90

74
25
70

70

30

10
20 (6o)

20

23

.101

4(

Graminee)Jn

Deschampsia flexuosa
Sieglingia decurnhens
Festuca ovina
Agr6stis cariina
Agrostis·tenuis
Agrostis stolonifera
Mol inea coe rulea

+,2

L2
3,2

L2

L2
2,2
L2

L2
L2
1.2

L2

L2

Nardo=Galion

<hl ium hercynicum
Polygala serpyllifolia
Potentilla erecta
Jtmica montana
car ex pil uiifera
Dactylorchis macula ta
Luzula multiflora
Erica tetral ix
calluna vulgaris
Scirpus caespitosus
Luzula campestris
Pieracium urnbellatus
CUscuta epithymum
Prunus serotina
Quercus robur
Solidago virgaurea
Hypericurn pulcbrurn
Genista anglica
Campanula rotundifolia
Juniperus communis

+,..,1

L2
r·, 1

+r-2
t,2
2,2
+,2

L1

-h·1

+, 1
2. 3

L2
L1
()

L1

L1
+, 1
_.., 1

L2

+.1
·L2
+,2

Mossen

1
.aanw"
Hypnum cupressiforme
1
Dicranella heteromalla
+
Cladonia impexa
Voorts in opname 101 nog sporadisch aangetroffen: Dicranum scopariurn, Carnpy~
lopus flexuosus. Gymnocelia infla ta Cladonia pyxida ta~ Mnium hotnum en Zy gogoniurn spec,
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VOCHTIGER SOORTENRIJKERE HEIDE
cjJ

Opname nummër
Bedekkinf kruidlaaf
Bedekkinf moslaaf
Hoofte kruidlaaf
Oppervlak te
Datum (juli 1962)

40%
4o(6oJ
23

23

f4

Ericaceeën
Caluna vul garis
Erica tetralix

4,3

3b,3
la,2

3a,3
2b, 2
3a,3
+p,2

-,~r,2

+p,2
+r,2
la,2
+r,2

+r,l
+a,2

+r,l

tp,2

Gramineeën
Deschampsia flexuosa
Fes tuca ovina
Molinea coerulea
Sieglingia decurnhens
Galium hercynicum
Arnica montana
Dactylorchis maculata
Pententilla erecta
Carex pilulifera
Polygala serpyllifolia
Gen is ta an gl i ca
Genista pilosa
Sarothammus scoparius
Hieracium laeviga turn
Hie rac ium un be lla turn
Frangula alnus
Sarbes aucuparia
Prunus serotina
P inps sil vestris
Lycopodium ciavaturn

8o%

99
70%

103

108

Jo%

70%

50(70)

.10(!)0)
!)X!)

20%
4!5(90)

5X!5

la.l
3a,3
lb, 2

+r,l
+r.,l
+p,l

2b,2

+a,2

+p, 1
la.2

la,2

ip, 1

95%

+r. 1
i-r_l
+r, 1
+p,l
fr, 1
tr,l

8o%
2X3

19
2a(3(dQod)
+p,2
la,2
3a.3
2b. 2
+p,2
+r,l
2a.2
ta.2
lp. 2
+r,l
+r,l
+r,l

'r,l
'-r. 1

+p,l
+r, 1

+r.l

+r,l

+r.l

+r,l
+r,l

Mossen

3b
3b
Hypnum cupressiforme
'T
+p
la
la
Dicranum scoparium
lp
la
Dicranum spurium
+p
2a
lb
+r
Leucobryum glaucum
+a
+r
lp
1-p
Pleurozium schreberi
+r
2a
2b
Cladonia: ::J;mpexa
la
+p
la
Cladonia sylvatica
+a
+r
Lophozia ventricosa
+p
+p
Dicranella heteromalla
In opname 98 komt nog voor: Cephaloziella spec, In 99 werd sporadisch aange~
troffen~ Polytrichum commune. Ce ratodon purpureus en Mnium hornum. Omame 103
vertoonde Pohl ia nutans voor ong... 2%. voorts Scapania nemorosa en Cephalozia
spec,
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Niet ver ten westen van een van de mooiste oude Drentse dorpjes ligt de naar
dit dorp genoemde Kralose hei, voor een deel s taa tsna tuurreservaat, voor een
deel partikulier bezit, Hl.er, aan de rand van het ruime gave hel.dekompleks,
dat gevormd wordt door het Geusinger veld en de Kralose hei, doorsnijdt een
oude post, en handelsroute met talloze karresporen de heL Op de plaats waar
de postweg en de eikenhakhoutwal dl.e de es van het dorp Kralo omgeeft
even
parallel lopen ligt het gebied waar dit verslag over handel V (fig" 1) ,Het was
ons eigenlïjkal bij de eerste blik over dl. t mteressante.en prachtige terrein
duidelîjk, dat we hier de vol gen de dagen terug zouden komen om er wat grond i·~
ger rond te kijken, 1/.ant wat ons tijdens het werk steeds meer veroo.asde was
het feit, dat menselijke storing zo ongelofelijk gevarieerd en interassaut
kan zijn, In feite is de hei immers geen natuurlijk landschap. Ontstaan door
kaalkap van het oorspronkelijk eiken··berkenbos en in stand gehouden doorvaart~
durende afplagging, . afbranding en schapen beweiding, is de he i een mooi voor~
beèld van een kultuurlandschap. Het kultuurpatroon waarin de heieen evenwich"
tige plaats vond,. bestaat niet meer . maar na een kort intermezzo neemtmen nu
toch ter bescherming van de hei ongeveer dezelfde maatregelen als vreegeLDit
zijn dan enkele direkte menselijke invloeden op de hei zelL ~ar er is nog
lneer, Allereerst trekt de postroute zijn sporen door de hei, vervolgens ligt
op een klein Plateau een oud hoogveen, waar tot voor kort regelmatigturf ge~
stoken werd. De plateaurand werd doorgraven zodat bij hoge waterstanden m de
winter het water de vlakte in stroomt, tauristen stichten toevalligeen brand~
je. Van een 2000 jaar V.Chr., de tijd waarin de hunebedbouwerszichhier ves"·
tigden en de landbouw·invoerden, tot vandaag. de tijd waarin.autowegeneneen
radiotelescoop hun stempel op het landschap komen drukken, is de mens hier in
landschap en vegetatie aan hetwerk geweest. Het mooie van zo'n
eenvoudig
stukje hei . is nu, dat al deze m ·tijd en intensiteit Ui teenlopende mens el ij~
ke invloeden op de een cf.andere rranier.in het huidige vegetatiebeeldverwErkt
zijn, Dit te onderzoeken is een kostelijk werk, Sommige dingen zijn cürekt
zichtbaar, andere kwamen we pas op een spoor na gesprekken met de herder uit
:Ruinen en misschien wel de mees te vegetatievormende invloeden zijn voor ons
niet
. bij deze oppervlakkige. beschouwing verborgen ge bleven. Maar dat neemt
weg, dat wat we vonden al genoeg was om ons enthousiasme voortdurend te doen
stijgen,

Ontstaan en ges eh iedenis
In de ondergrond troffen we de keileetn.aan, die na de Riss ijstijd overal in
Drente. als grondmorene is achtergebleven . De zandverstuivingen die tijdens de
volgende en laatste ijsperiode, de Wurmtijd, plaatsvonden hebben ook \in dît
gebied hun rol gespeeld. Ook veel later, tegen het eind van de Middeleeuwen,.
kwam het zand, door te intensief gebruik van de hei en dooreen.algemene grml.~
waterdaling. weer in beweging. In welke tijd. we de vorming van het plateau
midden in ons onderzoekgebied moeten. zoeken is voor ons nog een open vraag,
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Wel is bekend, dat op de plaats van het tegenwoordige plateau zich een VriJ
dikke laag veen heeft gevormd, die weer met stuifzand is afgedekt, Sinds het
midden van de vorige eeuw hebben de_ooeren uit Kralohierturf gestokenen dit
bedrijf was tot een 25 jaar geleden nog in volle {!Jlng, Op het ogenblik is edJ~
ter vrijwel het gehele gebied uitgeveend, Het turfsteken_ begon aan de kant
van Kralo, Men stak telkens kleine stukjes af en wierp het zandopricheltjes
( fig, 2)'
Sfulf'~cuu:l'

P/o:f~Du

reu1d'

v~enloog,

Z.O.

f

-----------

N.W.

~!( ~ ()v,/ .Tiv;fio"d

Op deze manier ontstond het ;gebied van ·smalle turfgaten ten zuidwesten Vl1nbet
transsekt op het plateau, Bij hoog water dringt het water viaenkele gegraven
sleuven door in de noordwest gelegen vlakte,
Zoals al gezegd doorsnijdt aan de NW-kant de oude post~ en handelsroute die
van Groningen.naar het zuiden liep ons gebied, We zien lange walletjes van 1
à 1,·5 m hoog, waarvan er over grote afstand verschillende naast elkaar lopen.
Op sommige plaatsen is de gezamenlijke_ breedte weL 100 m, Naar het zuiden lo~
pen de sporen.in de richting van Anholt, waar vroeger de paarden verwisseld
werden Sinds het midden van de vorige eeuw is de weg_ in onbruik geraakt en
alleen de sterk door erosie afgeronde sporen zijn nog zichttaar. Deze sporen
zijn uit vele delen van ons land_ bekend rnet name van de Veluwe. ze ZIJn afkomstig van soms zelfs vroegmiddeleeuwse routes en worden zij wel sporen van
,.hessenwegen'' genoemd

Onderscheiden vegetatietypen
De_ begroeiingen van de omgeving van de postweg, in de vlakte en op bet ·pla~
teau hebben elk_een eigen karakter, Het is zinvol deze gescheidente.behandelen. De_ begroeiing ten ZO van het plateau is sterk_ heinvloed door onbekende
antropogene faktoren en behalve aan enkele heifragmenten, die we hier aantrof~
fen hebben we er nauwelijks aandacht aan besteed. Ook de ·steile plateauranden
hebben eigenlijk niet de_ belangstelling gekregen die ze verdienen,
I· de amgeving van de postweg
De heide langs.de postweg vertoont nog duidelijk de invloedvandemenshoewel
de karresporen al lange tijd niet meer gebruikt worden, De weg wordt gemar~
keerd door grote pollen Borstelgras (Nardus stricta) We zagen dit verschijn~
sel nog duidelijker op de Hoge Veluwe. bij de sporen van oude hessenwegen, (Op~
name 110) is in dit type gemaakt. Een droge grasrijke heide, die een nivelle~
rende menselijke invloed vertoont. Dit type komt overeen methet Nardus~Gal:inm
hercynicum gezelschap dat verderop in dit nummer genoemd wordto Inde moslaag
domineren de korstmossen die voor de droge heide kenmerkend zijn, We troffen
hier een normaal ontwikkeld podsolprofiel aan, de bovenlaag was echter in het
algemeen wat gestoord, (boring I),
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JT; de begroeiing van de stuifheuuet tjes (Opname 111)
Ongeveer evenwijdig_aan het huidige karrespoor ligt de reeks stuifheuveltjes,
De vegetatie_bevat bijna geen struikhei en de grassen Nardus en Sieglingia
ontbreken, fil.arentegen komt Buntgras. (Corynephorus canescens) wel voor. Poly~
trichum pilHerurn is de voornaamste zandbinder. Dit type heeft grote overeen~
komsten met het Corynephoretutn, Af en toe komen ook Schapezuring (Rumex ace"
tosella) Thrincia (Leontodon nudicaulis) en Zandblauwtje (Jasione montana).
Stoutjesdijk (1959) ·merkt op, dat in alle landduinen resten van de oorspron-~
kelijke podsolen gevonden worden. De oertank wordt niet _aangetast,. de lood~
zandlaag verdwijnt echter in de loop van de tijd. Een boring toonde aan dat
er ongeveer 35 cm stuifzand boven op een vrij goed ontwikkeld profiel 1 igt.
(Boring:2).
JIJ.· de- begroeiinr; van de vlakte.
Dwars door de vlak te loopt, ongeveer wes t~oost, een onregelmatige maar duidelijk zichtbare lijn, die twee verschillende heidevormen scheidt_. Volgens de
herder heeft hier enkele jaren geleden een brand gewoed en deze lijn geeft de
grens aan tussen het gebrande en het ongebrande stuk. Het grilligeverloopvan
de 'grens wijst op een toevallige brand dus niet een als beheersmaatregel in
een gunstig, vochtig jaargetijde aangestoken vuur, De vlakte. is waarschijnlijk
uitgestoven. De bodem is grofzandig, 's Zomers is deze droog maar in de win~
ter is het er erg vochtig kunnen we aannemen . De keileemlaag die we aan de
andere zijde van het plateau aanboorden vonden we hier niet, maar omdat onze
_boor.niet dieper ging dan 1 25 in is het zeker niet uitgesloten dat deze laag
hier dieper loopt . De begroeiing waarin Dophei domineert 1is. in dit geval een
aanwijzing voor een periodiek wisselende waterstand. In de bodemheeft nauwe~
lijks podsolering Plaatsgevonden (boringen 3- 4 en '5).
Een dun laagje humus. bevindt zich op een_ bijna onveranderde ondergrond,
Op
ongeveer 70 cm diepte bevat het zand kiezel en keitjes (boringen 4 en 5),
Voor de Nederlandse heide begroeiingen is een driedimensionale- typenindeling,
die op de drie_ belangrijkste variabelen berust. Deze va:TJiabelenzijnnat~droog
voedselarm~voedselrijk en noordelijk~zuidelijk, Het milieuverschiltussen nat
en droog is het belangrijkste en ook in dit gebied staan de meeste verschil~
len die we in He heidevegetaties vonden in direkt verbandmet dit onderscheid.
De noordzuid dimensie kan o.m. tot uitdrukking komen in een verschil tussen
noord~ en zuidhellingen. Verder is_ b . v het voorkomen van Kraaiheide
(Empe~
trum nigrum) bij Kralo
een teken van de vrij noordelijke geografi~
sche ligging van het terrein, Het verschil voedselarm ~voedselrijk blijkt o,a.
uit het voorkomen van enkele vertegenwoordigers van een wat rf}ker milieu zoals Borstelgras (Nardus stricta), Trekrus (Juncus ·squarrosus) en 'landjes gras
(Sieglingia decumbens), Vooral op grond van deze maatstaven ondersche·idàen 11e
in de vlakte de volgende vegetatietypen.

IIIa· de Cailuna he-ide ropname 119). De hei op hogere delen van de vlakte.
met name goed ontwikkeld in het overgangsgebied met de stuifheuvel tjes.
Struikheide domineert over Dopheide, De totale bedekking van de kruidlaag is
niet groot, de humuslaag dun, (ongeveer 5 cm). Dit ,Calluna=Erica gezelschap
(zie De Smidt 1962) komt overal in ons land op niet·te droge gronden voor,
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Kenmerkend, is· het voorkomen van Erica, terwijl CRiluna domineert,_ P!ipestrootje
Trekrus en Veenbies (Scirpus cespitosus) zijn frequente begeleiders (opname
119), Op enigszins voedselrijkere plekken kan nu en dan ook Bochtige Slnele
(Deschampsia flexuosa) voorkomen.
IIIb~

de f!ebmnde Erica heide (ofmame 1.12.! -. Op wat lager gelegen delen van
de vlakte domineert in het gebrande stuk de Dopheide, De_ bodem tussen de vitale struiken is vaak nog open, schaars. bedekt met mossen en licbenen.
Na
een_ brand herstelt de Dophei zich sneller dan de StruikheL Het is dus moge~
lijk dat de dominantie van Erica niet blijvend is, In de moslaag domineert
Campylopus fragilis, het mos je vormt op het open humuslaagje (5~10 cm dik)
groene tapijtjès, Daarnaast kan Pohlia nutans veel voorkomen. Waar het hu~
muslaagje afwezig is domineert hier het bruinviolette wier Zygogonium eri-cetorum. Lichenen groeien er naar weinig, Cladonia impexa ontbreekt (opname
112), De bodem is nauwelijks gepodsoleerd en wordt naar beneden toe steeds
vochtiger, (boringen 3 . 4 en '5) _ Mogelijk zit er een keileemlaag diep in de
grond en stijgt het daarop stagnerende water 's winters totaanhetmaaiveld,
IIIc~

open plekken in de f!ëbmnde Erica heide (opname H'j), Plekken in lUb
met Kleine Zonnedauw (Dros era anglica), Bruine Snavel bies (Rhynchospora fus~
ca) en Blauwe Zegge (Carex p:tnicea), Het zijn slenkjes in het terrein waar
de bodem iets vochtiger is De Blauwe Zegge staat hier ook wel op plaatsen
waar geen direkte vochtigheid heerst Volgens De Smidt (1962) groeit de Blau"
we Zegge ook wel op plaatsen in de heide waar alleen naar een boom omgeval~
len is en vergaan,

1.. _

liJd.: onf!ebmnde vochti[fe heide (opname 123). In het ZW deel van de vlakte
vinden we dit type. De struikhei is plaatselijk nassaal afgestorven. Moge~
lijk is dit een gevolg van de vraat van de larven van het Heidekevertje (Lo~
chmaea sa turalis), In 1962 hebben in het hele land deze kevertjes in grote
plagen de hei geteisterd en het is aannemelijk dat ook de Kralose hei niet
gespaard gebleven is- Het Heikevertje-tast vooral oude hei aan, De dode bos~
sen Calluna in dit gebied bestonden uit lange grote oude takken en bovendien
was het afsterven.zo massaal gebeurd, dat de kans op vraat welerg groot isDe door de heidevegetatie gevormde humus wordt o.a. door grassen en 1 ichenen
_afgebroken, De begroeiing hier maakt niet een erg homogene indruk' Soorten
als Pilzegge (Chrex pililifera) en Schapezuring prefereren wat losgewoelde
grond, KiemPlanten van Calluna kondigen een herstel van de·struikheidevege~
tatie aan, Ook de Erica kan plaatselijk afsterven, dode takjes za ten op veroschili ende plaatsen in de moslaag, Bij al deze· faktoren komt nog, dat onder
een op zichzelf homogene vegetatie vaak een mozaïek van verschillende kryp~
tog1lll!engemeenschappen wordt aangetroffen .• Op open plekjes- tussen de· struiken
groeien geheel_ andere· soorten dan onder die· struiken terwijl óp dood materi~
aal weer andere soorten voorkomen. Ons onderzoek geeft niet meer dan enkele
kleine facetjes van het eigenlijke onderzoek naar de herbegroeiing, Een_ aar~
di ge vondst was die van IJslands mos (Ca traria, islandica) westelîjker in dit
deel van de vlakte,
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IIJe; ziJne van Pdzeeee en Biauwe Zeeee (opname 124). Op de bossen dode

Cal~

lunakwamen af en toe veldjes van C'arex pilulifera en Carex paniceav'oor, Het
is goed rnagel ijk dat de beide Carex<·soorten een rol spelen_ bij de afbraak van
dit dode materiaal. Ook lichenen nemen hieraan deel zoals_b,v
Cladonia im~
pexa en Cladonia pyxida ta .
Stoutjesdijk (1959) beschrijft geen cyclische successievan de vochtigeheide.
waarbij het afbraakstadium door Pilzegge en Blauwe Zegge gekarakteriseerd
wordt. Maar het is niet O!l_mogelijk dat een dergelijke ontwikkeling voorkomt,
Plaatselijk kan in deze zone ö.ok Rumex acetosella op iets rijkere plaatsen
voorkomen,

Het vegetatiekaartje
Op enige afstand ten zuiden van het- transsekt is de rand van het plateau door~
gegraven, Daardoor kan het water in de winter de vlakte in stromen...
Het
sleufje op de kaart funktieneert tegenwoordig niet ineer, omdat een lager gelegen doorgraving iets zuidelijker het water nu afvoert_, maar de invloed van
de waterstroom op de vegetatie is op de kaart nog mooi te zien. De onderscheiden typen_ bij de kartering zijn dezelfde als die bij het trans sekt, hoewel in
verschillende typen andere ."storingssoorten'' voorkomen zoals Carex pilulifera, Rumex acetosella en Molinea (vij de doorgraving van het plateau). De storende invloeden kunnen_ zijn' versnelling van de nitrificatieprocessen in het
losgewoelde zand, graverij van konijnen mensel ijl\e al\ ti vitei ten, afvloeiing
van water en daarmee ook zand van het plateau, De storende invloeden zijn in
het al gemeen niet geïsoleerd, niet afzonderlijk werkzaam . maar in een voort~
durende wisselwerking met andere. In het al gemeen zijn de faktoren in hoge
ma te van elkaar afhankelijk.
Recht voor de mond van de sleuf ligt in de vlakte een eiland, waarin Struikheide sterk domineert, Dit is precies de Plaats waar de waterstroom van het
plateau een soort zandl:Rk in de vlakte heeft afgezet, Onder langshet plateau
loopt een karrespoor, De vegetatie is daar gestoorder dan elders. Opmerke]jjk
is het veel voorkomen van ~ardus en Juncus ·squarrosus op deze plaats. Juncus
souarrosus geldt al gemeen als een soort van de vochtige heide, maar het is onze ervaring. dat hij zich op droge plaatsen, b.v. in dichtgroeiend stuifzand
handhaaft, Pollen Nardus omzomen de benedenrand van het plateau, ook aan de
zuidoostzijde, De plant profiteert waarschijnlijk van de aanvoervanvoed:ingsstof fen met zand of water, dat van het plateau naar beneden stroomt
Ook de
Jeneverbes (Juniperus communis) heeft een duidelijke voorkeurvoor de rand van
het plateau. In het algemeen prefereert deze plant voedselrijker plaatsen op
de heide. Door dit optreden van Jeneverbes en bovendien een grotere f"reouen~
tie van Kraaiheide_ en verschillende 1 ichenen (b.v. Clad, impe.xa) onderscheidt
de helling zelf zich van de ovehgens geÜjke plateaurand: Verder in de vlakte
breiden dE( verschillende vegetaties zich in een enigszins hir;gvormig verlo~
pend mozaïek uit.
·
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Het Plateau
IV: de piateaumnd
Langs de noordelijke pla teau:rand vonden we prachtige heidebegroeiingen veel
Kraaihei (Empetrum nigrum). Vossebes (Vaccinium vitis~idaea) en Rendiermos
(Clad.spec,). Behalve onder de Vossebessen. waar een massacnverteerde blaadjes en takjes de. bodelil bedekten. was de moslaag fraai ontwikkeld (opnames 115 .
117 en 114) Opvallend was het grote aantal levermossoorten: Als iets ons aan
I<ralo herinnert, dan is hèt wel deze plek waar we Lophozia ventricosa, Odon ~
toschisma sphagni (bij voorkeur in grote pollen Leucobryum) Gymnocolea :inflata. Calypogeia trichomanis vonden!
Stoutjesdijk (1959). hesebrij ft heivegetaties met veel vaccinium vitis""idaea
en Bosbes (Vaccinium myrtillus) die op de Veluwe alleen bij Apeldoorn talrijk
voorkomen. Hij schrijft dit voorkomen toe aan de regenval diedaarhet hoog;:;t
is van de Veluwe. Hij vond geen·verschillen tussen het_bodemt;ype van de Vac"
cinium~ en de normale heide. Van bijzonder grote neerslag is bij Kralo geen
sprake en ook in een afwijkend bodemtype moet dus niet in de eersteplaats de
oorzaak voor het voorkomen van Vaccinium gezocht worden. hiervan is bovendien
geen sprake in dit gevaL Aan Vaccinium wordt vaak een voorliefdevoornoord·
hellingen toegeschreven. In standplaats op ons plateau is echter
volkomen
vlak bovendien blijken Vossebes en Eqsbes op de hei· tussen Nijverdal en Bol
ten b.v. helemaal geen voorkeur voor noordhellingen te hebben. De Vacciniums
komen daar soms echter veel voor in de schaduw van eiken die hier en daar op
de hei staan· ook waar de eiken ontbreken groeien ze meestal nog in merkwaar ·
dige kringen in de heide Het is heel goed mogelijk dat er vroeger een eik.
of een groepje van deze bomen gestaan heeft op deze groeiplaats van de Vosse ~
bes bij Kralo Wel staan op dit deel van de hei·tegenwoordiggeen.bomen, maar
een jong exemplaar van Quercus robur werd gevonden (opname 116). daar komtn~
bij, dat ook Dicranum spurium àlleen op dit plekje werd aangetroffen (opnrures
117 en 120). En dit mosje komt op de hele Veluwe zelden voor_behalve op de
Kootwijker heide. die voor 1/3 bedekt is met eikenhakhout. (Stoutj esdi,Jk 1959).
De bodem van de plateaurand bestaat uit oud stuifzand. dat door de er onder
liggende veenlaag nog vrij vochtig gehouden wordt. Behalvede zojuistgenoemde
vorm met vaccinium vitis-idaea. !Va~ (opname 117). komt b.v. net_ beneden de
NW-"helling een iets rijkere vorm met o a. Nardus voor (opname 114). Nog een
voedselrijker vorm van dit type troffen we aan op de ZO··rand van het plateau
(opname 116). Hier blijkt ook mooi de voorkeur van Juniperus voorde plateau··
randhellingen in dit geval vergezelt van Sieglingia, Carex piluliferaen Nar~
dus.
IVa,· vochti[!e Erica heide 1 oj;name 115!. Bij boring 7 zagen we na 90cmstuif~
zand het veen verschijnen. Deze veenlaag is de oorzaak van de zeer rijke ont·,
Wilikeling van de vegetatie op het plateau, In dit type neemt door de· toenemen~
de vochtigheid Erica de dominerende rol over van Calluna Cladonia
impexa
blijft in de moslaag de opvallende soort, Hoewel dit uit onze opnamesniet zo
overtuigend blijkt, speelt de vochtigheid_ als voortdurende faktor op het pla~
teau en als sterk wisselende faktor onder het plateau. in de vlakte de groot-,
ste roL Dat bliJft het grote verschil tussen de types IIId en IV, hoewel de
vegetaties-in-sterk variërende vormen wel op elkaar lijken.
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Va; veenach ti[fe heide f of;name .120!. Meer naar het lagere midden van het pla~
teau ontbreekt Cladónia impexa en neemt Sphagnum compacturn deze plaats in de
ondergroei in, Van de hogere planten bepalen vooral Erica en Veenpluis (Eripphorum angustifolium) het aspekt, Opvallend is de grootte die de pollen Leu··
cobrium bereiken in dit gebied (tot Y:! rn). In de verder zeer vochtige zone vonden we op een plaa.ts nog Eeenbreek (Narthecium ossifragum),
Vb; vef!etatie van Veenpluis en Sj;ha[!num (of;name 121 J. Een begroeiing waarin
Veenpluis en Sphagnum cf,molluscum domineren, Molinia komt hier en daar als
stoorzone voor: dit is overigens binnen de meeste vegetaties op het plateau
mogelijk, In deze uitgesproken natte zone komt ook een Drepanocladus voor.

•
.

•

Y· vennetjes met' Veenpluis en Moerasrus (opnames 118 en L22), Deze vennetjes
staan 's zomers droog. Op kleine verhogingen komt ook Gewone Zegge (Çarex ni~
gra) voor.· De uitgeveende turf ga ten die even ten zuiden van het transsekt hebben ongeveer dezelfde plantengroeL Hier komt. bovendien nog Klein Blaasjeskruid (Utricularia minor) voor,
Ten ZO van het Plateau was de begroeiing in het algemeen VrlJ. bont afwisselend, Er zijn b, v, hele vlakten waar U:trex panicea domineerL In de . bodem
stuitten we al na 40 cm op de keileem, Deze sterk stagnerende laag vlak on,
der de oppervlakte geeft vele voedselrijkdom prefererende soorten een kans,
In de moslaag troffen we Scapani'a nemorosa aan een soort waarvan
Margadant
(Mossentabel 3e druk) noch Gams (Kleine KrytogamenfL) de heide als standc
plaats opgeeft, We vonden de soort ook op de noordrand van het plateau en op
de oude schaapsdrift van Kralo, De soorten Siegl ingia decumbens. Poten ti1Ja
erecta, Festuca ovina en U:trex pilulifera, die deel uitmaken van de. begroei·
in g (opname 133) zijn differentiërende soorten van de voedsel rijke variant van
de heide,
De Kruipbrem en Stekelbrem (Genista pilosa en canglica) die karakteristiek
zijn voor äe.iets voedselrijkere heide hebben we in Kralo niet gevonden. (De
Smidt 1962),
Verder spreken de tabellen, het kaartje en het transsekt wel voor zichzeiL
Het onderzoek, de opnames en de boringen werden verricht in plezierige samffi"'
werking met vooral Mirjam Sterman, Noortje van Houten en Gerard Brand en verschillende andere enthousiaste kampdeelnemers,
Zoals al opgemerkt in de inleiding is in een·tijd van 4 à'5 ekskursiedagen
niet meer dan een vrij sumwiere indruk van een gebied te krij ~n, Bovendien
ontbral\ ons de tijd om de gegevens met behulp van veel li temtuur zorgvuldig
en theoretisch gefundeerd te ordenen, Hopelijk maakt dit verslag echter ireer
mensen enthousiast voor de hei en voor Drente en in dat geval heeft dit. arti·"
l>el al voor een belangrijk deel aan zijn doel beantwoord,
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HEIDE IN DE VlAKTE
Typen
Opnamen
oppervlakte
bedekking kruidlaag
hoogte kruidlaag
bedekktng mosïaag

Calluna vulgaris
Corynephorus canc ·
Agros tis canina
Galium hercynicum
Fes tuca ovina
Nardus stricta
Sieglingia decurnhens
Rurnex acetosella
Carex pilulifera
Carex panicea
Erica tetralix
Juncus squarrosus
Scirpus cespitasus
Molinia coerulea
Empetrum nigrum
Rhynchospora fusca
Drosera intermedia

IJ

30

lila
1.1.9
2,3
40
1.5

80

85

30

2a.3

2h 3

la.2k

I

J.H
2.2Y.
20
1.0
60

1.1.0
3.3Y.

+r.lk
2a 2
lp 2
1b 2

50

IIle

2 3
60

1.5

1.0~30

25

4.

2m .. 2
la.2
2b.,2
lh:2
;Tc2
lp. 1

liic
1.13
2 .2

1.24

la. 2

liib
1.1.2

Illd
1.23

2,2
1.5
25

3.3

2a.2

1.33

45

65

1.0~30

25

30

75

2a.2

2h 3

4~-

+r. 2
+r 2

+p,. 2
lp, 2
la. 2
+r . 2
tr.2

+r.2
fr 2
lp, 1
la.2
la . 2
la. 2
+r2
+r .. 2
+a.2
+r. 2

2b.2
lb.3
2a,'-2
lb. 2
+p.2
3.2
+r.2
la 2

2a.2

+p
+r
Cl adonia pl eurota
lp
lp
tr
V
Cladonia floerkiana
+r
+r
la
+r
Lecidia granulosa
la
+p
2b
la
+r
2a
Campylopus fragilis
+r
1
4
Baeomyces spec,
+r
+p
lp
Pol ytri eh urn pul if. ·
3
+p
la
Polytrichurn junip.
+r
+r
+r
V
Cladonia glauca
lp
lb
lp
2a
V
Cladonia pyxidata
+p
lp
+r
Cladonia uncialis
lp
2b
2b
Cladonia impexa
lp
lp
lp
Erica tetralix kiempL
+p
+a
Polytrichurn commune ssp.
lP
perigoniale
+p
+r
4
Zygogonium ericetarum
+p
lp
lp
+a
lp
lb
Pohlia nutans
2a
lb
+r
Dicranum scoparium
+b
3
Hypnum cupressiforme
lp
lp
lp
Erica tetralix kiempl.
+r
Gymnocolea inflata
v •= 2a, verder kwam voor Parmei ia physodes +r
Opname 110;
113: Be tul a spec. +r.. l; Salix repens (la. 2) ..
Betula spec. Jr.l; Salix repens +r. L Pleurozium schreberi +re.
119
Leucobryum glaucum lp: Comicuiaria muricata ('-r); Cladonia sylvatica
123
('!p) '

133
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Scapania nemorosa ·ta; Cephaloziella spec
lidiurn ciliare +a .

-+p; Quercus robur +r.l;

Pti~

HET PLATEAU

Tabel II
Typen
opnamen
oppervlak te
bedekking kruidlaag
hoogte kruidlaag
bedekking moslaag

IV

IV

IV

I Va

Va

116

114

1.17

3.3

3.1Y,
100
25,50

115
2.2
85

120
3,3
90

2,4
85
40
90

Carex panicea
Siegl ingia decurnhens
+r.2
+r.2
Carex pilulifera
Juniperus communis
+r.2
+.2
Festuca ovina
Nardus stricta
1.2
Calluna vulgaris
4.3
Erica tetral ix
2b. 2-3
Ehlpetrum nigrum
2b.3
+.2
Juncus squarrosus
+.2
Scirpus· caespitosus
+.2
Mol.inia eoerul ea
+r.l
Potentilla erecta
Vaccinium vi tis-idaea
Eriophorum angus ti:fbli urn
Carex nigra
Juncus bulbosus
Dicranum scoparium
Pleurozium schreberi
Hypnum cupressiforme
Cladonia impexa
Pohlia nutans
Cladonia pyxidata
Polytrichum commune
ssp. peri gonial e
Ptilidium ciliare
Leilcobryum glaucum
Campylopus fragilis
Gymnooolea inflata
Sphagnum compacturn
Sphagnum cf.molluscum
Drepanocladus spec.
Sphagnum div. spec. ·

1
3
3
1

75
45

25

60

80

60

60

2b. 3
3.3
2a. 3
L2
2b.2-3
+.2-3

+.2
2a.2

80

+p.2
+r.2
3.2
+b.2
+b.2
+a.2
+b.2

+. 1
4A

2b. 2
lb.2
+r.2
+p.2

V

1
2a

V

2b

4

V

1

(3a)

V
118

3.4
25

V

122
3.3
25

40

10

75

la. 2
+p.2
2a.2
(la. 2)
2p.2

L2

+
+
+

40-70

Vb
121
2.2
30
50

lp.2

2b.2

2b. 2
lb. 2
lb. 2

+.2

2a

75%

2b

+
V

1
1

2a

1

1

2b

+
2a
3

. 2b
la

verder kwamen voor:
116: Cladonia glauca +; Lecidia granulosa +; Qrnrcus robur +r.l; Sorbus aucuparia(-tr.l)
120: Campylopus flexuoses +; Odontoschisma sphagni +; Dicranum spurium -+,: Cephalozia
bicuspidata ~- Bryum spec. +; Erica tetralix kiempl. lp,
117: Dicranum spurium +; Calypogeia trichomanis +; L()phozai ventricosa 1
121: Bryum spec. +p
122' Rhynchospora alba (+.2)
115: Odontoschisma sphagni 1
114'

V :::

4
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D4VIDSPlltSSEN
INLEIDING

In het begin van· het kamp Ha vel te I 1962 hebben we ons meer in het _algemeen
met de verlanding van de verschillende vennen in Drente beziggehouden-0
De
laatste dagen hebben we een der Davidspiassen beter bekeken Deze zullen we
dan ook uitgebreid behandelen. Om meer inzicht te krijgen: in de vegetatie, de
onderlinge verhoudingene .d hebben we de plas gekarteerd. De vennen zijn oligo
troof.hoowel.zedoor_allerlei omstandigheden steeds meer entrofiè.ren
Veel moeilijkhedenbij de_bestudering van de beide en de vennen hebben we gehad bij het determineren van de Sphagna en de Lichenen Zo zijn we genoodzaakt
geweest de Sphagna van de·sectie subsecunda niet verder onder·te verdelen In
enkele plassen zijn nog pH~metingen verricht met behulp van pH--papiertjes,
natuurlijk zijn deze gegevens niet helemaal betrouwbaar- Toch kunnen hiermee
aardige resultaten bereikt worden
LIGGING

De Davids_rllassen bestaan uit verschillende vennen, die in de n.w.hoek van het
natuurmonument::.;I>e Dwingelose Heide' liggen Van deze vennen hebbenwedemeest
zuidelijke plas bekeken. Het ven is vrij rond en omgeven dooreen wal van ongeveer 1 m·hoogte Ten zuiden ervan strekt zich. een prachtigeErica heideuit
Hier groeien allerlei planten, die. alleen op vochtige·tot drasse ·standplaat·
sen voorkomen, zoals Veenbies, Blauwe Zegge en Trekrus (Scirpus caespitosus
Carex panicea en Juncus squarrosus) en_allerlei Spbagra als S- compacturn en de
fraaie s- teneliurn Ten noordwesten van de plas 1 igt een dennenbos van vliegdennen. waarin een ven gelegen is, dat kunstmatig gegmvenis om het overtol
lige water in de win ter af te voeren De plas ligt, zoals we reeds gezegd heb_ben in de Dwingelose·beide Het kenmerkende is. dat we·biereenvochtige Erica
heide aantreffen" Door een dikke keileemlaag wordt het regenwatertegangehouden- Vooral in de_ winter is het gebied zonder laarzen dan ook niet te_ betre~
den. Onze l'Jlas ligt ook op een keileemlaag De bodem is vrij zandig. terwijl
op sommige plaatsen een laagje veen ligt.
0

EUTROFIËRING

Het bijzondere van deze vennen: is, dat ze oligotrooL voedselarm ZlJD· Door
_allerlei! invloeden worden de meeste min of meer vervuild .. Sommigeplassen war~
den vervuild door vogels ( guanotrofiëring} -terwij 1 ook_ uit omliggende wei·
landen kunstmest overwaait. Plassen, die vervuild zijn, kunnen. wed irekt her~
kennen aan bet op.treden van Pitrus ( Juncus effusus) Voorelt in de vennen van de
Davidspiassen ten noorden van het door ons onderzochte komt deze plant naast
Riet (Phragmites communis) veelvuldig voor. Onze plas :is echter nog een fraai
voorbeeld van een oligotroof~-mesotroof ven . De plas • is niet helemaal oligo~
troof en juistàa~rom kan hier het plantje Oeverkruid (Li ttorella •lacustris)
goed groe i en,
We kunnen de oligotrofe vennen verdelen in- twee typen nl
L de ondiepe Plassen met een zandige_ bodem Hier\ is het water helder In het
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water groeien vnL · Sphagnum ctlspida turn en S crass icladum. 'Cladopodiella fiui~
tans en Juncus bulbosus .. Aan de oever zien we een Molinia .. vegetatie;
2.. de diepere plassen met een veenbodem. Deze zijn ontstaan uit afgravingen.
De bodem.is meestal veen, terwijl het water bruinachtiglis. Voorbeelden zijn
.. de tweelingen'· bij Elp en het Brandeveen tussen Uffelte en Wapserveen. I:lier
treden de volgende planten op; (aan de oever) Snavelzegge.(Carex rostrataL
Pijpestrootje (Molimia coerulea), Sphagnum recurvum, Veenplttis
(eriophorum
angustifolium),

•

DE KARTERING
Een van de belangrijkste hulpmiddelen bij het verkrijgen van inzicht in een
bepaalde vegetatielis de kartering. De voordelen van een kartering zijn de vol~
gende:
1· De kaart geeft een • inzicht in de onderlinge samenhang en de bes taansvoorwaarden van de plantengemeenschappen.
2; Doordat de kaart de toestand op een bepaald ogenblik weergeeft, stelt zij
ons in ·staat versehui vingen in het vegeta tiedek, in de loop van jaren ten
gevolge van successie ontstaan, naderhand onmiddellijk te konstateren
en
maatregelen te nemen, indien de successieniet in de gewenste rîchting gaat.
3~ Zij geeft inzicht in de plantengemeenschaPPen. die in een bepaald
gebied
voorkomen.
4; De kaart is een middel om vast te stellen of vroeger genomen maatregelen
. al of niet het gewenste effekt hebben gehad,

WIJZE VAN ONDERZOEK EN KARTERING
Het doel was om:inzicht te krijgen in de verlanding, de successie. Voor de
kartering haddem we • in het veld al enkele typen onderscheiden, Later bleekdat
deze i.h.a. goed gekozen waren. Nadat we de· typen onderscheiden hadden, zijn
we op de VCDlgende wijze gaan karteren. Eerst hebben we dwars overdeplas een
noord~zuid~as van tentharingen gelegd, Deze stonden op een.afstand van tien
meter van. elkaar. Met een lang touw (80 m) ., waarin om de· tien meter een knoop
zat gingen we de vegetatie op milimeterpapier optekenen . Het touw trokken we
loodrecht op de.n""z""as en bewogen dit hierlangs. Op deze manier hebben we de
vegetaties opgetekend,
TYPEN
We· hebben de volgende typen onderscheiden:
I: Vegetat.ies opeen open, zanderige. bodem. De vegetatie. bedekt minderdan50
%. Een pH van .4:5 werd gemeten. De kenmerkende soort is hier Oeverkruid (Lit~
torella uniflora). verder komen nog voor· Moerasrus (Juncus bulbosus), ~pbag~
nu!JJ cuswida turn, Sphagnum crassicladum, Drepanocladus flui tans en Cladopodiel··
la fluitans, Eerst dachten we, dat Calliergon stramineum hier ook voorkwam,.
naar bij nader inzien bleken dit stengeltjes van Sph.crassicladumte.z:ijn zon~
der hoofdjes,
IL Verschilt !Dijna niet van I. De bedekking is meer dan ·scm,, Vanzelfsprekend
vloeien I en. II sterk in elkaar over. Verder komt de Veelstengelige Waterbies
(Eleocharis multicaulis) erin voor. In I en II komen de Sphagnumkopjes niet
aan de oppervlakte, Deze vegetatîes behoren·tot·het Littorellion,
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OVERZI Cll TSTA BEL VAN DE VEGETATIES VAN DE DAVlllSPLASSEN

Type
opnamenummer
oppervlakte; in m2
hoogte, in, cm
bedekking moslaag,%
bedekking kruidlaag%
gem. 'llaterdiepte
modder laE®' in cm
juli

datum
oa

r.o

~•

<"•

~'

-

.,,

.....

·~

~-

..•

..

Spbagnum crassicladum
Sphagnum elispidatum
Drepanocladus·fluitans
Cladopodiella flui tans
Juncus. bulbosns
Littorella uniflora
Eleocharis multiçaulis
Eleocharis palustris
Molinia coerulea
Eriophorum.angustifolium
Qymnocolea inflata
Erica tetralix
Sphagnum recurvum
Rhynchospora al ba
Rhynchospora,fusca
Drosera , intermedia
Spbagpum papillosurn
Carex panicea
Scirpus cae spi tosus
Odontoschisma sphagni
Sphagnum campactum
Sphagnum cf.auriculatum
Sphagnum molluscum
Cel:halozia connivens
eladonia. irnPel>Ca
Hypnum cupressifotme
Dicranum · secpariurn
Telaranea · setacea
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·~

00

-

III

II

lila

,48

'56

49

lil
55

111

129
2

,lil
130
2

111

.47

,'50

'54

30

70

80

100

100

100

100

100

17

'15

17

12

14

14
3

14

,3

3

.30
90
30
11
5

25

26

25

26

4,6
25

pH

,n:

I

18

25

26

18

IV
'51
90
100

va
'57

V
53

Vb
·sa

VI
,46

VII
58

VII
45

VII
'59

90

95
25

75
50

25
5
,25

20
70
15

60
90

70
80

60
100

26

26

4,7
'-.26

.25

26

3,8
25

26

5
9

5
25

- -'t"·

L•

la
la
lb
.2m
lb
2a

2a
.4

lp
lp
2a
+
t.2

.2a
.2b
.3a
2m
lb
.2b

.3
.4
lb
am
lb

.2m

2b
5
la
lp
2b

2b
4•
2b
2m
2a

2a
2m
la

lp

+r

2b
4

.3
3
2a
2m
2b

~

.".~_,

2b
4
+a
lp
2b

2b
3
2a
am
Za

.2b?
3b
+r

4
+r
+r

lb?
la

2a

+b

2b
la

2m
+p
2m

+r
2m
aa
.4

+r
lp
+r
4
+r

+r
+r

+p
2a
la
+r

+r
ta

+r

+r

+r

lp
lb

lp
.am
tb
lp
+r

lb
2r
+r

.3a
lb
.2a
lb

2m
am
+r
'5

:ila

.2b

+a
2m

2m

l

•

.3
2m

3b
lp
+r

3b
2m

+r
lp
+r

lp
+r
.4
+r

...

~.,.•~o.•on~..,~,,.~

Sphagnum crassicladum
Sphagnum cnspidatum
Drepanocladus fl ui tans
Cladopodiella flui tans
Juncus, bUl bosus
Littorella uniflora
.Eleocharis multicaulis
Eleocharis palustris
Molinia coerulea
Eriophorum. angustifol ium
(\ymnocolea 1 infla ta
Erica· tetra I :IX
Sp]).agnum recurvum
Rhynchospora, alm
RhynchOspora fusoa
Drosera intermedia
Sphagnum papillosurn
carex panicea
Scirpus caes)ilitosus
Odontosch isma · s p]).a go i
Sphagnum compacturn
Sphagnum cf.auriculatufl\
Sphagnum mmdlnscum
Cephalozia connivens
Cl:ladon ia 1 impe xa
Hypourn. cupressi forme
Bicranum· secpariurn
Telaranea·setacea
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I II Wordt vooral gekenmerkt door het verdwijnen van Oeverkruid en een ge~
sloten mosdek, De bedekking is 100% De Sphagnum-hoofdjes verschijnen aan
de oppervlakte, terwijl Juncus bulbosus (Moerasrus) meer gaat bedekken,
lila' Een vegetatie. die zich vooral van de vorige onderscheidt doorhet op~
treden van Eleocharis p;tlustris, Hier is reeds een aardig veenlaagje van ong,
10 cm· te zien,
IV: Langzamerhand gaan we meer naar de oever. In deze fase treden Molinia~
pollen verspreid op, · terwij 1 hier en daar een enkel polletje Veenpluis
(Eriophorum. angustifolium) optreedt.
V .De Molimiapollen~zBne bereikt zijn maximum. De hoogte varieertvan 70~100
cm . Op de pollen: is bet leverroosje Gymnocolea · infla ta in grote boeveelheden
waar te nemen. Hierendaar groeit een plukje Dopbei (Erica·tetralix) op de
pollen, Tussen de pollen. in de slenken veel Sphagnum met Veenplu is, tr.aar geen
Moeras rus.
Va' Een tYJ.Disch stuk in de z ,o,hoek met veel Veenpluis (Eriophorum angusti~·
fol i urn en Sphagnum papillosurn op de pollen. We wijzen er hier even op . da t het
stuk daar niet ophoudt, maar verder doorloopt (stippellijnL
Vb Een overgangszl'ine (geen verlandingszone) tussen de lage Molinia~bulten
en de Erica~vegetatie. We noemen dit de Moliniabulten~zone met verminderde
vitaliteit. Hoogte van de blillten Molinia ongeveer 25~·30 cm,
VI: Rhynchosporetum. albae, .Aan de. rand van de Erica~ beide tussen deze. en Vb
komt dit gezelschap voor. De voornaamste planten zijn. Witte en bruine Sna··
velbies, Blauwe Zegge, RondbLZonnedauw (Rhynchospora alba en R. fusca,carex
panicea en Drosera rotundifolia) en Sphagnum se ct . subsec.
VII Erica,zûne (Ericetum · tetralicis), Dopheide is de overheersende soort .
Verder: is deze z8ne. rijk aan allerlei levermosjes als Odontoschisma sphag~
nL Telaranea se:tacea, Cephalozia connivens.
VERlANDING (zie tek. I, tabel I)
Nu we de vegetaties besproken hebben kunnen we wat de verlandingbetreft kort
zijn, De verlanding verloopt mier van fase I tot en met fase V,
Eerst meenden we, dat de Molinia-zêne met verminderde vitaliteit over .zou
gaan in de Erica~z8ne. Dit' is echter niet zo. Deze zême van
Maliuiabulten
met verminderde vitaliteit is waarscbijnlijk·pet gevolg van de wisselende
waterstand van zomer en winter. Het eindstadium zal dus zijn een vegetatie,
die bestaat uit horsten van Molinia. Wel kunnen deze Moliniahulten begroeid
raken met allerlei andere planten, zoals Dopheide en zelfsmet kleine. boompu
jes als Grove Den en Vuilboom (Pinus sylvestris en Frangula alnus),
Schematisch kynnen we de verlanding als volgt voors tellen:
bed. 50 %

I

bed, 50 %
bed.lOO%

~
V·
III

Litoreilion
met·
Litorella uniflora Cladopodiella fluitans, Jgncus
bul bosus. Eleocharis palustris
Juncus bulbosus, Eleocharis palustris geen Litorella

...

IV~

V~
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Vb

Moliniabul ten met Eriophorum angustifol ium

!

I
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Van de invloeden, die op de verlanding werkzaam zijn, :is vooral de windde be~
langrijkste Door de overheersende z,w winden heeftgraan de.n o.zijde af~
slag plaats De vegetatiegordel, is !:lier het smalst_ Jiet water neemt de fijne
slibdeeltjes en ander plantaardig materiaal via een fijne onderstroomen zijstromen (zie·tekening) mee.naar de z .w oever. De vegetatiegordel is daar dan
ook het breedst De tekening verduidelijkt het een en ander. Op de kaart is
dit duidelijk te zien (tekening IIa en b).
Ook de eutrofiëring heeft: invloed op de verlandingc Naarmate een ven voedselrijker wordt zullen andere planten gaan optreden. zoals Pitrus (Juncus effu·
sus). Riet (Ph ra gmi tes communis) .
Vergelijking met.andere vennen.
De oligotrofe vennen kunnen.we dus verdelen
1. ondiepe vennen met. een zandige_ bodem
2, diepere· vennen met een veil i ge bodem .

in~

1. Naast het onderzochte ven.is van dit·type de Garizepoel IDij Wateren
een
mooi voorbeeld. Ook hier zien we. dat het ven omgeven is door een wal In dit
ve:g. komt o. a de zeldzame plant Lobelia dortmanna voor. Verder behoren de
meeste plassen van de Dwingelose heide· tot dit type. Deze vennen zijn
vaak
ontstaarr.uit afgravingen maar hier werd geen turf maar zand afgegraven Het
witte zand werd gebruikt om op de vloeren in de boerderijen figurentestrooi
en. In droge perioden deed de wind zijn werk en er ontstonden kommen met een
hoge waL
2. Deze lassen zijn ontstaan door. uitvening. Het water heeft niet de heldere
kleur van de vorige. maar een troebele kleur.
We zullen: in het kort de verlanding: in deze vennen beschrijven .Als voorbeeld
nemen we een der vennen van de Tweelingen bij Elp _bekend om het voorkomen van
Carex limosa • in de verlandingsserie. Er zijn slechts weinig vindplaatsen van
deze prach ti ge zegge bekend.
In het midden krijgen we een onderwaterlaag van vnl Drepanocladus fluitans.
Sphagnum cuswida turn en S. crassicladum De pH is hier 4/7. Daa:r:na eenz6ne va~
Snavelzegge (Carex rostrata). Deze gaat over.in een veenmosz~nevan vnlSphag-num recurvumc lliama krijgen we een zane, waarin o. a Ca rex limosa voorkomt,
gevolgd door een hoogveenvegetatie met soorten als Lavendelheide, Veenbes
(Andromeda polifolia, Oxycoccus palustris) _enz. Ook zien we hier en daar hele bulten van Sphagnum compacturn (tabel IL tekening I II) .
.Al naar de aard van de omstandigheden· treden in andere vennen_ andere stadia
op, We zullen ons beperken tot het noemen van de belangrijkst&c.
In een plas bij Brandeveen gaat de verlanding over.in.een züne van Polytri~
chum commune Volgens Barkillàn ligt de oorzaak in het feit, dat de bosrJlnd vlak
aan de oever ligt Er is vrij Vf;lel schaduw In voedselrijker gedeelten komen
vegetaties van Veenpluis. met Klein Blaasjeskruid, Moerasrus en Klein Blaas~
jeskruid. Snavelzegge en Waterdrieblad (Eriophorum angUstifolium" Utricularia
mlnor, Juncus bl!llbosus<. Ut minor" Carex rostrata., Menyanthistrifoliata) voor.
Tenslotte wil ik_alle mensen. bedanken die op de een of_andere manier hebben
meegeholpen, Lh b Frida en MiehieL die enthousiast· hebben meegewerkt
en
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Or,Barknan, van wie we menigebelangrijke:in.lichting mochten ontvangen,
We
hopen, dat nog menig N"J.N. er zijn aandacht aan de· heide. en zijn vennen zal
wijden, Het prachtige gebied is het alleszins waard,
Carel Meyboom
Tabel IL
Verlanding in de :·..,Tweelingen"
opname nummer
diepte

15

16

17

pll

4,7

4,6

3,7

4

2
2

+

18
Tekening III

bedekking moslaag
bedekking kruidlaag
Drepanocladus fluitans
Sphagnum cuspidatum
Cladopodiella fluitans
care x rostrata
Eriophorum angustifolium
Eriophorum·vaginatum
Sphagnum div.spec.
care x 1 imosa
Oxycoccus palustris
rc:ol inia coerulea
Aula comrti urn pal us tre
Carex curta

Care! Meybooru:
I''

+
+

+
2

1
1
+

+
1

Ca rex 1 imosa
18 Oxycoccus paL

100%

lp
1
1
1
1

(+)

Sph.

+Andromeda
+ Molinia
boogveenvorming

De Dav idsplassen

In the ,Dwingelose heide" a heath in Drente numerous sheets of water are situated.
Generally they have an oligotrophe·caracter, butsome of them are enriched. A vege~
ta ti on map was made of one of them, one of the "Davidsplassen" ( see figure 1). The
following types were found:
I: Vegetation of Littorella uniflora and Sphagnum on a sandy bottom. The vegetatirn
covers less than 50 o/0<
IJ: The vegeta tion covers more than 50 %.
III: Littorella is disappearing; a close vegetation of Sphagnum crassicladum and s.
cuspidatum.
IIIa: Eleocharis paL. ·ssp. paL occurs :in IIL
IV: Here and there tufts of Molinia and Eriophorum angustifolium occur.
V: Maximal development of the zone of Molinia. Between the tufts of Molinia Eriophorum and Sphagnum species occur. :
Va: Much Eriophorum and Sphagnum papillosurn on the Tufts.
Vb: Less vital ~1olina.
VI; Rhynchosporetum albae.
VII: Ericetum tetralicis. ·
The final stage of the transformation from water into land are the vegetation of Mo~
lina. :On the tufts of Molinia several other species can start growing e.g. Erica.,
Pinus sylvestris and Frangula alnus ..
The common direction of the wind being south west in the north eatern part soil is
carried off by the stream of water, transported and deposited in the south western
part. The sheet of water "De Tweelingen" near Elp, middle part of Drente is a rela~
tive deep sheet wi th a pea ty bottom. It is genera ted by cutting peat, In the Sphag··
num zone Carex limosa was found there (table II).
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Hoewel er de laatste jaren een·stijgende_ belangstelling waar te nemen is voor
het Nardo-Galion zijn er- tot nu- toe weinig artikelen verschenen over syste~
matiek. ontstaan en verspreiding van deze zo interessante vegetaties Behal~
ve een aantal zijdelingse opmerkingen en losse opnames bij artikelen
over
heide en andere aangrenzende vegetaties_ is er. voor zover rn.ij bekend slechts
een artikel in Nederland verschenen. dat gehee 1 over het Nardo"-Galion handelt.
nL :.J!et Nardoe-Galion in Nederland' van Henk Gaasenbeek lin Kruipnieuws 20. 2
1958. _\'.at gebaseerd was op een artikel van Ernst Preising' Nordwestdeutsche
Borstgrasgesellschaften (1950) . Het artikel van Henk Gaasenbeek werd als ba~
·sis genomen bij het bestuderen van het Nardo~Galion, l'kl tniet.zeggen wil, dat
ik het op alle punten met de a u teur eens ben,
Het Nardoc,Gilion in zuidwest:Drente werd bekeken tijdens het Havelte I-kamp
van 1962, Hierbij heet lik de heer J. J. Barkman dank voor zijn aanwijzingen om~
trent het voorkomen van Nardo'Galions, in ZW~- en Midden Drente. Verder ·is :in
dit artikel gebruik gemaakt van eigen onderzoek te Callantsoog en een aantal
, losse waarnemingen uit. andere gebieden.
Evenmin_ als het artikel van Henk Gaasenbeek wil dit artikel pretenderen een
voor Nederland volledig beeld- te geven över ontstaan, verspreidingen floris~
tische samenstelling van het Nardo~Galion: daarvoor ken ik- te weinig de terreinen: in Twente (waarschijnlijk het hoofdverspreidingsgebied van het Nardo~
Galion in Nederland wat betreft het Nardo~GentianetumL Brabant, Terschelling
_enz.
De officiële Nederlandse naam voor het Nardo=--Galion · is·.:,.heischrale graslan~
den·: ._ een naam die sommige aspekt en wel goed weer geeft, vooral die van het Fes~
tuca,·Gal i urn hercynicum ·gezelschap en van de Botrychium' hmaria=ass.
Bij de. bespreking van de synsys tema tische indeling van de Nardo~llunetea (hei~
devegetaties in ruime zin) zal de indelingvan Preising (1949) als basis worden
genomen.
Deze verdeelt de Nardoo,Callunetea in· twee orden de Calluno . . Ulicetal ia de ei=
gem.lijke heidevegetaties,. en de Nardetalia, waarvan moeilijker een korte ka··
rakteristiek kan worden gegeven; meestal omvattenzede overgangentussen hei=
de en· hooiland, heiranden, verder ook bosranden,_ bergweiden, enz.De Calluno=Uli~
cetalia hebben een: in hoofdzaak a tlan tische verspreiding~ NW=Spanj e, Frankrijk
tot z. . Noorwegen_ en· het OostzeegeiDied. Nog onzeker is de synsystematische plaats
vande verbondenassodaties der Nardetalia, Hier worden onderscheiden:
Nardo=--Galion, W~Europa,. in Midden..:Europa verarmei~
Eu=Nardion, Midden=Europa·
Nardo~Trif<!llion_, Pyreneel:ln. Centraal Plateau, Alpen, Karpa them.·
Nardion boreale, Skandinavië, Baltische' landen,
Het eerst wat opvalt, ; is dà t het verspreidingsgebied van de Nardetalia gedeel~
telijk bui ten dat van de Call uno~Ulicetalia valt
Nardetal ia zijn over het algemeen nog direkte_ beïnvloed door de mens dan de
heide_. het zijn ::.,Ersa tzc.gese llschaften" voor hei of bos_
0

'.
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Het samenvoegen van de heide~Ersa tzgesellschaften met de eigenlijke· heideve~
getaties is m~:i, volkomen gerechtvaardigd,: hieronder vallen enige Nardo~Ga~·
lion~associaties; veel·soorten uit de heide komen er in voor, en omgekeercl:
vaak }{oot het Nardo""ililion voor >in mozaïek met heide, lange heiranden, op pa~
den door de heide, afgeplagde stukken, enz.
Het andere gedeelte van bet Nardo.cful ion en waarschijnlijk ook een groot gedeelte van de_andere verbonden, zijn ontstaan.uit bos, Het aantal bosplanten
is dan ook overheersend. de vegetatie krijgt meer het karaktervan een fel ge,·
!\leurde bosrand of bergweiden. en vallen daardoor ook bui ten het verspre i-dingsgebied der heiden, Samenvoegen van de Nardetal ia en de eigenlijke heide~
vegetaties 1 ij kt mij dan ook nog niet geheel bevredigend.
Tevens geeft Preising (1949) een overzicht van de kensoorten van de verschil~
lende verbonden en orden, Hoewel de meeste klassekensoorten (Nardo~Callunetea)
inderdaad over alle heidevegetaties voorkomen, vertonen allen een optimum in
het ]llardo~Galion, Presentie en lîedekking van soorten uit de echte heide zijn
vaak hoger dn het N:lrdo~<hl ion dan. in de heide,
Kensoorten van de Nardetalia en Nardo~Galion vallen in Nederland samen,
Derhalve kan uit de·soorten van Nardo~Gllion, Nardetalia en Nardo~Callunetea.
een groep soorten gedestilleerdworden, diein Nederland kenmerkendzijnvoor
het Nardo·•Galion. Deze groep werd kortweg Nardoo·Galion~groep genoemd,
Deze groep bestaat uit verschillende elementen
Schrale grassen: Nardus stricta (Borstelgras). Sieglingia decurnhens (Tandjes~
gras), Festuca ovina (Schapegras), Agrostis tenuis (Struisgras);
Kleine, met opvallende kleuren bloeiende kruiden: Galium bercynicum (Liggend
Walstro), Polygala vulgarisen serpyllifolia (Vleugeltjes bloem), Carex piluli~
fera (Pilzegge). Hieracium pilosella (Mufzenoor: p,p,), Euphrasia nemorosa
(Ogentroost p,p~), Viola canina (Hondsviooltje),Genistatinctoria(verfbrem,
locaal}, Gentiana pneumonanthe (gentiaan), Salix • repéns (Kruipwilg), Pedicu~
lar is sylvatica ( Boskartel blad), Botrychium ·lunaria (Maan varen) (de laatste
vier beperkt tot een.associatie); Luzula multiflora (Veelbl,Veldbiès)
Grote opvallend bloeiende kruideiL Dactylorcgis macu!lata (Gevlekte orchis).
Plata:nthera bifolia (Welriekende Nachtorchis): Amica montana_ .·. (Wolverlei),
Scbrzonera humil is (Schorsepeer), Succisa pratensis ·(Blauwe· Knoop), ·c irs i urn
dissecturn (Spaanse Ruiter) , (de laatste twee ook veel in. blauw graslanden).
Het is niet moeilijk zich voor te stellen dat deze Nardo~fulions tot de kleurigste en fraaiste vegetaties van Nederland behoren.
In 1950 verscheen er van de hand van Preising een beschrijving van een vier·"
tal gezelschapp_en, behorende-tot het Nardo""Galion, voor NW"Duitsland,
Eerst zullen hier de uit heide ontstane Nardo~Galions van het binnenland be-~
sproken worden" Voor NW~Dui tsland beschreef Preising allereerst bet Narde~
Gentianetum pneumonanthis Dominant in dit gezelschap z:ijn de grassen Fes tum,
Nardus en/ of Siegl ingiat ev Erica tetralix. (Dophei), calluna vul~ ris (strui< ~
bei) of Salix repens, Kensoorten zijn Gentiana pneumonanthe, Salix • repens en
Pedicularis syl vaticao Gentiana en Salix komen daarbij ook regelmatig
:in
blauwgrasland voor" Twee subassociaties voor vochtige zandgrond, resp_ veen"
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ach ti ge grond,, Differentiërende soorten _Agrostis tenuis.. Luzula campestris
. (Veldbies), Hypocbaeris. radicata (Biggenkruid), Festuca rubra (Rood. Zwenkgras)
Genista anglica. (Stekelbrem), resP- Hydrocotyle vulgaris (Waternavel), 'Viola
palustris (Moerasviooltje), Ericpborum angustifolium (Veenpluis), Aulacomnium
palustre (Viltmos).en carex panicea. (Blauwe Zegge)Over het ontstaan van dit gezelschap zegt hij zeer weinig..
Preisings opnamen zijn zeer rijk: bet soortenaantal .ligt bij de droge subassociatie tussen de 30 en de 40 bij de vcichtige tussen de 20 en .de .30 .
Ook lin Nederland komt dit Nardor"Gmtianetum voor. De in Preisings artikel
schijnbaar vrij_eenvoudige synsystematische positie voor het gezelschap
in
Duitsland, gaat in Nederland echter niet op,
De spreiding van het Nardo--Gentianetum is nagegaan door Henk Gaasenbeek 0.958)·
Gecombineerd met eigen waarnemingen en andere literatuur is de volgende van~
zelfsprekende zeer provisorische lij st op te stellen Drents district
vrij
veel plaa tsèn. Twente vrij veeL Brabant enkele plaatsen.· op de Veluwe komen
enkele heifragmenten voor met orchidee'ën rijke dopbiü Verspreiding in Duitsland (Preising. 1949) Oostfriesland Oldenburg. Midden~Wesergebied. R:ijnland.
Westfalen.
De tabel I van Gaasenbeek geeft.een vrij goed beeld van de floristische sa~
menstelling in Nederland, Vrijwel overal .echter betreft het opnamen met een
uitgesproken heide-achtig karakter. Opname's met een dominantie van grassen,
zoals die in Preisings tabel voorkomen ontbreken geheel. In ZW-;Drente werden Nardo~Galions aangetroffen, die in· twee groepen ui teenviel en~
a)· een groep met dominantie van Erica. ev Calluna met als voornaamste gras
Molinia
b) een groep met dominantie van grassen als Nardus, Festuca ovina en Sieg~
-lingia, Agrostis tenuis e.a.
De eerste groep sloot goed aan bij de tabel van Henk Gaasenbeeken konals een
vorm beschouwd worden van het Nardoo.ÓGentianetum, vanwegehet nogvrij regelma~
tig voorkomen van Salix repens, Pedicularis syl vatica, Gentiana pneumonanthe
Platanthera bifol ia.
Daarbij werden in ZW-Oren te ook een_ aan tal opname's gemaakt van de tweede
groep. die ontegenzeggelijk tot het Nardo-Galion behoren. (veel soortenuit de
groep) . waar echter de kensoorten van het Nardo~Gentianetum ontbraken. Over
het algemeen waren deze opname s droger. wat echter lang niet_ altijd gepaard
ging met soortenarmoede Dergelijke vegetaties werden voorlopig samengevat
onder de.naam Festuca ovina~Galium bercynicum-gezelschap,naar devaak domine~
rende Festuca ovina en de opvallend trouwe·soort Galium bercyniéum. Op een
Plaats'in ZW~-Drente troffen we een Nardoc.fulion aan met dominantie van gras~
·sen, waar de kensoorten in zeer geringe boeveelheid voorkwamen,Het gezeischap
krijgt een: iets_ algemenere betekenis, wanneer we de opnamen van deMagertrif~
·ten bekijken met dominantie van Fes tuca en Nardus, uit het Ltineburg~ nummer
van Kruipnieuws Deze opname's vertonen een sterke gelijkenis met die uit ZW-·
Drente Pedictlllaris en Gent:ï.ana komen in zeer kleine hoeveelheden voor, Over
het algemeen kan· het Festuca~galîumc,gez _. in Nederland onderscheiden
worden
van het Nardo<Gentianetum door de hogere presentie van Galium hercynicum
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In het echte Nardo-Gentianetum van Preisingin W"·Duitslandoverheernende gras·"
sen boven Erica en Calluna. In Nederland komt echter het heide~·achtige karak. ter meer op de voorgrond, Hoe\ is nu de gemiddelde samenstelling van het Nar·do~Gentianetum in Nederland? Hiervoor werd_allereerst de tabel van Henk Gaa~
senbeek gebruikt (behalve de laatste vijf opname ·s. die vanwege hun veenach~
tige karakter ergens_anders thuis horen), verder·de tabPl van Waterbolk(l~
en eigen opname uit ZW~Drente.
·
Dominerend zijn Erica en Calluna in wissel ende hoeveelheden, De_ bedekking
wisselt tussen de 10 en 50 %, Calluna ontbreekt een enkele keer, Wanneer de
_bedekking van een der. beide soorten de '50 % overschrijdt, worden ze gerekend
tot de heidevegetá ties: ze zijn al vroeger opgevallen en. beschreven. als Genisto~
Galluneturn orchidetosurn, Hun ontstaanen floristische samensteUing wijstm.L
echter meer op_ een l'!ardo-Gentianetum_ Dat Preising ze als synoniem opgeeft, is
dan ook_ als juist te beschouwen, Van de grassen neemtvooral Mol inia caerulm een
belangrijke plaats in, De. bedekking 1,\arr tot 50% oplopen, In tegenstelling tot
DuitslandnemenNardus. Sieglingia Festuca ovina en Agrostis·tenuisaltijd een
geringere plaats:in,
Van de kenmerkende soorten komt Pedicularis nog het meest voor, Gentiana en
Salix repens iets minder, naar over het algemeen kunnen echte Nardo~Gentian~
etanog goed·herkend worden aan de kombinatie van deze kensoorten, hoewelde~
ze steeds zeldzamer worden. _In het_ binnenland kan ook Platanthera bifoJ:ia, ev
var robusta als l\ensoort optreden- Deze ontbreekt vrijwel in Preisings tabeJ.,
De vegetatie bij Hoogeveen valt echter juist op door het massaal voorkomen van
deze soort Verder is de soort gevonden in het Nardo~Gentianetum van de Bavelter~- berg (Waterbolk, 1946). Raalte, Twente. Turnhout (Benk Gaasenbeek, 1958).
Van de Nardo~G:tlion~groep zijn het vooral de wat kieskeuriger soorten die' in
het Nardo~Gentianetum voorkomen: Orchis maculata, Arnica montana:
Polygana
serpyllifolia en vul garis, Succisa,. Scorzonera _ De verschillende grasachtige
soorten (Festuca ovim, Nardus,_ Sieglingia, Agrostis tenuis) en Galium hercy~
.nicum komen minder voor dan in het Festuca~Galium~gezelschap, Merkwaardigis,
dat Galium hercynicum wel veel voorkomt in de tabe 1 vanWaterbolk (Ha vel terbergL
zelf herinner,ik me de soart.niet uit de orchideënrijke heide. Wel kwam·hij
voor op de ruige plekken_
De floristische samenstelling van het Festuca~-Galium··gezelschap kan globaal
als volgt beschreven woroen: dominant zijn diverse grassoorten: Nardus, Sie~
glingia, Festuca ovina, _Agrostis tenuis, plaatselijk ook Deschampsia: flexuo:;a,
Holcus lanatus,. Molinia caerulea, Agrostis- stolonifera, Agrostis canina en
Anthoxanthum odoratum. Meestal vormen deze soorten een dichte grasmat, waar~
tussen geen maillaag meer mogelijk is., Tussen oeze graslaagheeftzicheen vrij
grootaantal kleinesoorten gevestigd, vooral de watdrogere Nardo"'<ltlionsoorten:
Potentilla erecta, GaliUm hercynicum, Luzulaspec, Carexpilulifera, De kensoorten
van· het Nardo~Gentianetum ontbreken meestal. Pedicularis komt daarvannog het
meest voor"
De grenzen tussen het Nardo"-Galion en de echte heiden is vrij moeilijk
·te
·trekken; Prei sing. noemt enige s1,lbassocia ties van· het Calluno,·Oenistetum sy··
noniem, nL het C·-·G nardetosurn en· het C""G orchidetosum,
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Het CallunetodGemistetum Orcbidetosum kan goed. bij het Nardo~Galion
worden
gerekend 0 Het vormt dan de grens met de echte heidevegetaties., Het Overzicht
. (1946) . noemt de vol gen de differentiërende· soorten: Gentiana pneumonanthe, Salix repens, Pediatlaris sylvatica, Orchis maculata, Arnica, Platanthera, dit
wil zeggen·stuk voor·stuk·soorten, kenmerkend voor het Nardo-Galion,
Over het Calluna"'Genistetum Narditasurn valt moeilijker te oordelen, Een ge~·
deelte van deze subassociaties komt nl. voor op_arme, droge_ bodems, die. bui~
ten het bereik van het Nardo~Galion liggen .. Aan. de. andere kant komt een ge~
deelte van de differentiërende soorten re gel ma tig voor in het Fes tuca·'Gali urn
gezelschap· .Agrostis tenuis, Nardus, Luzula campestris,
STRICTA~ASS
(verder kortweg Platanthera··ass) Wijkt in
Nederland. af van de door Pre:ising beschreven vonn van BorkunL ·Ook daaroverheersen de
grassen boven de heide, terwijl in Nederland de associatie een uitgesproken
heide
achtig karakter draagt door dominantie van Empetrum, Erica, Calluna, Salix repenssSIL
arenaria en soms Oxycoccus macrocarpus (Lepeltjesheide).
Een. aantal specifieke duinsoorten onderscheidt de associatie van het Nardo··Gent:ianetum
van het binnenland; Carex trinervis, Juncus anceps, Perola rotundifolia,
Parnassia
palustris, Calamagrostis epigeios, Oxycoccus macrocarpus e.a.
.
De associatie is in het Waddendistrict waarschijnlijk niet zeldzaam. maar mij tot nu
toe slechts bekend van Terschelling (Henk Gaas en beek), Callantsoog (eigen waarneming)
dwerg-·
en fragmentair van Ameland (Joop Kleuver, 1957). In de duinen is het. aantal
struiken groteL Behalve Calluna en Erica .komen hier Empetrum, Salix. arenaria en Oxy·"
coccus macrocarpus voor. Verder neemt het gras Anthoxanthum odoratum? naastde andere
een opvallende plaats in.
~ PLATANTHERA ROBUSTA~NARDUS

Bij vergelijking van het Nardo~Galion (wat betreft Nardo··Gentianetum, Festuca~Galium
gezels~hap en Platanthera··ass.) van Nederland met dat van West Duitsland, komen ver-schillen aan de dag;
Bij Preising ontbreken opnamen met een volledig heide~achtig karakter, maar daarbij
ook opnamen met volledig grasachtig karaktenn waar de kensoorten van het Nardo~Gertia
netum ontbreken. Globaal kan het Nardo~Galion dus in drie groepen· verdeeld worden:
a. ,_.Calluno--Genistetum orchidetosum··· (meeste Nederlandse opnamen van de oi'chideenr:ij-·
ke heide; tabel Henk Gaasenbeek, Tabel Watemolk (1946) -~ ergenopname 's ZW~Drente)
b. Grasachtige vegetaties met Gentiana, enz. ( opname·s Kralose heide; tabel Preising 1950)
c. Grasachtige vegetaties zonder Gentiana. enz" (Tabel Festuca-·Galium"'gez. ZW--Drente
tabel Luneburgerheide (1959L

l

De zelfstandigheid ban de Platanthera~ass. in Nederland is m. L tw:ijfela,chtig, De asso~
ciatie is waarschijnlijk niet specifiek te scheiden van het Nardo~Gentianetum..
Allereerst vallen alle kensoorten samen: Gentiana pneumonanthe_, (Nardo~Gentianetum)
komt voor op Terschelling en Ameland (Joop Kleuver 1957); Pedicularis sylvatiéa
is··
kenmerkend voor beide associaties. Nardus stricta komt ook in beide associaties voor.
Platanthera komt in Nederland regelmatig voor het Nardo-Gentianetum, zelfsals de vorm
robusta; Bovendien is de uiterlijke verschijning en de wijze van ontstaan hetz~lfde.
Vanzelfsprekend zijn er voor de Platanthera een aantal differentiërende soorten _aan
te wijzen (zie. boven), maar geen duidelijk aparte kenmerkende soorten .. Ook zijn er
een aantal soorten, die in het. binnenland wel aanwezig zijn, naar niet op de Wadden~
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eilanden (Gal i urn hercyni cum, Polygala serpy 11 ifolia, Arnica montana
mil is . enz } "

•

Scorzonera hu--

BOTRYCHIUM LUNARIA"POLYGALA VULGARIS--ASSOCIATIE {kortweg Botrychium-ass ) , : Deze is
door Preising voor Barkurn beschreven en komt ook in ons land op verschillende plaatsen
voor. Als kensoorten treden Botrychium lunaria en Polygala vulgaris op, ·
Het gezelschap is betrekkelijk goed te scheiden van de Platanthera robusta -ass .Over
het algemeen is .het droger, waardoor soorten als Erica en Nardus ontbreken en er meer
grassen en gewone kruiden op de voorgrond treden· Festuca .ovina, Salix repens. Luzula
campestris, Sieglingia.dècumbens. Bij Callantsoog kwam in deze associatie bovendien
veel voor: Plantago lamceolata, Anthoxanthuni odoratum. Rhinanthus glaber ( Smalblad i
ge Weegbree. ·Reukgras Ratelaar). Verder verschijnen hier de eerste droogteminner
Veronica officinalis, Hypöchaeris .radicata, Vicia .lathyroides, Hieracium umbellatum
tot Jasione en Cerastium toe (Mannetjesereprijs, Biggekruid, Lathyruswikke,, Scherm--bladig Havikskruid, Zandblauwtje, Hoornbloem).
Het gezel schap is m:ij tot nu toe bekend van Callantsoog, Schiermonnikoog, Wijk aan Zee,
Dorst (Noord---Brabant) en Vriezenveen. Het is kennelijk niet beperkt tot de kalkarme
duinen, zoals Preising beweert•.
Het opnamemateriaal voor Nederland is helaas ontoereikend voor verdere beschouwin-gen over deze associatie_
HYPER ICUM MACULATUM -POLYGALA VULGARIS -ASS Hier valt nog slechter over te oordelen
dan over voorgaande associatie, omdat het nog niet gezegd is .of deze in Nederland
voorkomt. :Kensoorten. zijn Viola canina, Polygala vul ga ris en Hieracium auricula, ·
Evenals de voorgaande is het karakter minder heide~achtig dan de eerstgenoemde. Ook
hier bepalen grassen als Festuca ovina, Nardus, Luzula spec en kruiden alS Hieracium
pilosella, Hypochaeris, Potentilla het aspekt_ Het treedtopals Ersatz~gesellschaft
voor rijke bossoorten" hoewel in de Th bel van Preising ( 1950) enige opnamen voorkomen
van geringe hoogte, schijnt het gezelschap toch meer voor te komen in de montane
zone van Midden~Europa; Duitse middelgebergten, Beieren, Vogezen en Bohemen_

Andere gezelschappen, beschreven voor Midden -·Europa_. vindt men hti Preising 19 54;
Nardo ·Juncetum squarrosi voor vochtige, veenachtige bodem met Juncus squarrosus, Nar-dus, Pedicularis sylvatica,. Và.ccinium vitis,idaea., Het gezelschap komt voor in Bei··
eren, maar Preising moet verwante gezelschappen voor Belgiê, Frankrijk, Engeland,
Ierland, Noorwegen en Denemarken, zodat mogelijkheden voor Nederland niet uitgeslo--ten zijn.
NARDO~GALION EN DE EIGENLIJKE HEIDEVEGETATIES, Het Nardo·--fulion
(hier beperkt tot Nardo~Gentianetum, Festuca· fulium~gez., Platanthera··ass" en Botry~
chium·ass,) is altijd sterk afhankelijk van de er op inwerkende faktoren. Wanneerer
wijzigingen optreden in het geheel der uitwendige faktoren, zal het Nardo··Galion :in~
stabiel zijn en er zal een verschuiving optreden naar vegetaties die of hoger of lager
zijn ontwikkeld. In het laatste geval zijn dit meestal vegetaties .die gerekend kun~
nen worden tot het Jllanocyperion, èv. ·het Rbynchosporetum. Soorten uit genoemde vege·"
taties komen dan ook geregeld voor, zoals Drosera rotundifolia (Zonnedauw), Juncus
bulbosus (Moerasrus), Radiola linoides (Dwergvlas), e . a" Voor drogere Nardo~Galions
(Festucao.'Galium"gezelschap, Botrychium<ass J zal dit een Thero~Airionof een Coryne~
phoretum zijn.~ ·
Verschuivingnaar een hoger ontwikkelde vegetatie zal in de regel tot een heide leiden" :

RELATIES TUSSEN HET
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Uit het vorige zal duidelijk ZIJn dat het Nardo·-Gtlion nimmer een climax is. Voorlo··
pig zal de heide wel als climax beschouwd worden,, d.w,z. dat er met bosopslaggemre·
kening gehouden zal worden.
Een climaxvegetatie is in hoge mate gesloten; ze zal het binnendringen van vreemde
soorten vermijden en een geheel eigen . zeer homogene vegetatie proberen te vormen. De
afgeslotenheid van het milieu gaat hier samen tot een specialisatie en differentiatie
van de soorten. :Het al of niet aanwezig zijn· van een bepaalde plantensoort in een ve~
geta tie zal afhankelijk zijn van twee faktoren; de bereiksmogelijkheden van de plant
( accessibil i teit) en van de geschiktheid van het milieu (selectie van het mil ie u), en
zal bepaald worden door de kleinste van beide faktoren. :Zoals gezegd is een heideve··
getatie gesloten en dus .sterk selecterend. :Deze geslotenheid hoeft echter niet blij ·
vend te zijn Door bepaalde uitwendige faktoren kan de heide degenereren, waardoor zij
haar gesloten karakter verliest. De vegetatie kan in een bepaalde conceptie·periode
verkeren, -in.welke tijd zij betrekkelijk open staat voor vestiging. Door
inwerking
van een bepaald taktorencomplex kan dus een vegetatie ontstaan, soortenrijker dan de
heide zelf, maar minder hoog georganiseerd, In sommige gevallen zal dit een Jllardo··
Galion zijn, speciaal bij vrijvochtige tot vrij·droge en vrij rijke tot rijke bodems.
Over het algemeen is de eis betreffende bodemrijkdom groter bij .droge heiden.
Leem
heeft vaak een gunstige invloed op het ontstaan van Nardo~Galions, :
Het voornoemde taktorencomplex kan vaak ook zelf verrijkend werken. Dit faktorencom·
plex kan bestaan uit; betreding, beweiding, plaggen, branden, randwerking, · storing,
eutrofiëring. :Vaak is de uitwerking op vrij droge bodems geheel anders dan op vochtige,
Bij een gedeelte van deze faktoren kan van een regeneratief Nardo~Galion
gesproken
worden (brand, plaggen), bij de andere van een degeneratief Nardo~Gtlion,
Een degeneratief Nardo··Gl.lion is in evenwicht met het complex er op inwerkende fakto··
ren. :Het ontstaat wanneer op bepaalde heidevegetaties een invloed wordt uitgeoefend,
waardoor deze vanuit de hei bekeken, degenereerL De heide takelt af, de bedekking der
heidesoorten wordt geringer, die der grassen groter. ·Tenslotte raakt de vegetatie in.
evenwicht met de omgeving_ De weerstand van de vegetatie tegenover de inwerkende fak ..
toren is .dan recht evenredig met de aftakel ing. De degenererende faktorkan zijn: betreding, beweiding, ·storing, randwerking, eutrofiering; meesta 1 werkt deze faktor ver·"
rijkend. :Tot deze groep kan gerekend worden; Festuca-Galium gezelschap,Nardo··Gentia··
neturn p.p., Platanthera~ass .. p p., Botrycium··gezelschap.
M~estal zal er geen Nardo··Galion ontstaan waaneer de werkende faktor
een dusdanige
•invloed zal uitoefenen .. ·dat de heide geheel verloren gaat. De heide keert dan meestal
terug door opslag uit een Thero··Airion of aanverwante vegetatief?v:
Bij vochtige vegetaties zal er wel na.volledige vernietig~ng van de vegetatie
weer
een Nardo~Galion optreden bij het herstel.
/
Samenvattend komen we voor het regeneratief Nardo··Galion tot het volgende schema:
·
(degeneratief)
heide ~inwerkende faktor~ Nardo .. Gl.lion
nog sterkere inwerking·
~-

verminderde

----------------~·inwerking

droog

~

vochtig

-1-

~

+

vochtig

Thero··Airion of andere lagere
georganiseerde vegetatie
droog

~veiminderde

""

inwerkin\
(regeneratief)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nardo·,Gal ion

Een aantal van de faktoren . die een degeneratief Nardodlalion kunnen bewerks:t:elligen.
zullen dit niet al tijd doen bij vochtige bodems Bij storing of eutrofiëring kunnen
dan vegetaties ontstaan met alleen veel Juncus effusus (Pitrus) of Mol in ia caerulea. ·
Bij brand en plaggen kan·van een regeneratief Nardo-Galion gesproken worden; daar is
het nl zo dat een Nardo ·Galion optreedt als tussenstadium tussen enerzijds de ontstane pioniersvegetatie en anderzijds de heide Het Nardo--Galion kan dan beschouwd
I'Klrden als een zich herstellendè, zich regenererende heide Dit zal hoofdzakell,jk het
gevolg zijn bij vrij· vochtige gro.nden, daar op droge gronden de bodem meestal zo arm
is dat van een soortenrijk Nardo -G!tl ion gesproken geen sprake kan zijn, ·
Na .brand of plaggen wordt de bodem soms .zo uitgeput, dat zelfs de heide maar nauwe·
1ijks kan groeien.- bv. bij afbranden met vernietiging van de humuslaag In gunstige
gevallen bij het branden op droge gronden, verschijnen er in de herstellende
heide
een aantal droge Nardo·Galionsoorten: Sieglingia, Carex pilulifera, Potentilla erec·
ta, en anderen. IRarentegen zal er bij plaggen op vochtige heide vaak een rijke vege·
tatie ontstaan, ook al was de heide zelf niet zo rijk .. Onoordeelkundig branden
op
vochtige bodems .kan echter ook tot Molinia~steppes leiden,
Samenvattende komen we voor een regeneratief Nardo · Galion tot het volgende schema·
heide~

brand, plaggen--; gunstige gevallen___,

Een regeneratief

Nardo~Galion

Nardo~Galion

___,heide

is dus niet stabiel, een degeneratiefin de regel weL
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NARDO-GALION
IN ZWc·DRENTE
hc:~t zomerkamp Havelte I 1962 werden verschiJllende terreinen, waar Nardo ·Ga··
lions voorkwamen. bekeken; meestal betrof het fragmenten.
Een stukje heide. bij Beilen, waar ons Nardo:·Galion was opgegeven, bleek volkomen te
zijn verpest door vuilstorting en ~-verbranding.
Het bleek niet mogelijk mijn eigen onderzoekje geheel van dat van Marijke Hermans te
scheiden.

Tijdens

NARDO~GENTJANETUM

L Uffel terveen. Hier werd een Nardo ·Gentianetum aangetroffen over een zeer kleine op··
pervlakte (2 m2), waar een vrij· vochtige dopheide was afgeplagd. Dominerend in dit
fragmentje waren Erica en Molinia Andere grassen werden niet aangetroffen .. Dooroot de
opname tegen de uiterste vochtigheidsgrens van het Nardo~Gentianetum aanlag, werden
enkele Rhynchosporetumsoorten aangetroffen als .Drosera rotundifolia en Carex panicea,
Daarnaast kwamen de kensoorten Gentiana en Pedicularis syl vat i ca .voor, verder veelkiarl"
plantjes van FrangUla, Betull, Pinus syl vestris en Salix cinerea~ Tabel II, opname 17 ~ ·
2, Hoogeveen. Een fraai stuk Nardo--Galion werd aangetroffen aan beide kanten van de
spoorlijn even ten Noorden van Hoogeveen~ Hier is waarschijnlijk een stuk betrekkelijk
vochtige heide afgebrand, waarna zich een nieuwe jonge hei heeft gevestigd met als
dominant Erica eb een groot aantal vrij typische Nardo--Galionsoorten, Het voornaamste
gras was weer Molinia, maar er waren ook al een aantal andere, wat drogere grassen
aanwezig als Festuca ovina, Sieglingia en Anthoxanthum. Wat het kleine terreintje
echter vooral zo interessant maakte, was het massaal· voorkomen van Platanthera robusta (vaL :van bifoliaL Behalve Pla tan thera kwamen nog di verse andere soorten uit de
1\Tardoc·r-.al iono·groep voor: Pedicularis syl vatica, Polygala. vulgaris, Am i ca montana,
Luzula mul tiflora, e.a. Ook kwamen er vochtminnende soorten in voor als Juncus squar-·
rosus en Scirpus cesiJ·itosus ..
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Op de spoordijk zelf, natuurlijk sterk vervuild door afval uit treinen, , werden een
aantal soorten gevónden, die vaak voorkwamen in de drogere helft van het Nardo~Galion:
Galium hercynicum, campanula rotundifolia, Hypericum perfora turn, Viola canina, Euphrao
sia _nemorosa, Of zich hier een vegetatie heeft bevonden, die tot het Festuceto"Gal iec·
turn gerekend kan worden, weet ik niet, omdat ik helaas niet in staat was het terrein
tijdens het kamp te bezoeken, 1abel II, opname 14~16, :
3, Havelte;rberg, :Op de Havelterberg werd op verschillende plaatsen een zeer gecompliceerd Nardo--Galion aangetroffen, dat gedeeltelijk tot het Nardo--Gentianetum, gedeeltelijk tot het Festuca-Galium~gez, gerekend kan worden, Allereerst het stuk bij de
Hunnebedden, dat bestond uit een vrij dichte, maar toch ook open en lage heide, :Hier
ontstond een vegetatie, gekenmerkt door een bijzondere rijkdom, speciaal bekend door
het talrijk voorkomen van Dactylorchis maculata .. Behalve deze soort kan genoemd war-·
den Arnica montana,. Polygala. vulgaris, Polygala serpyllifolia, e. a, De kensoorten Gen-·
tiana pneumonanthe, Salix repens, Pedicularis syl va ti ca en Platanthera bifolia kwamen
volgens de tabel van Waterbolk (1946) in .kleine hoeveelheden· voor, maar werden tijdens
het vluchtige bezoek gedurende het kamp niet gevonden, Volgens genoemde tabel kwam
ook <hlium hercynicum regelmatig door de heide voor: deze werd tijdens .het kamp ech.,
ter- nergens _in de hei gevonden, wel veel op de plekken, ·die onderhet Festuca~Galium~
gezelschap vallen. Vanwege de grote kwetsbaarheid van het terrein en tijdgebrek wer~
den geen goede opname's van dit stuk gemaakt: ge brui kt werd de tabel van Waterbolk
(1946; opn.l7~22). Opname 23 uit deze publikatie kan waarschijnlijkbeter bij het Fes-tuca gezelschap gerekend worden. Van Waterbolks tabel werden drie opnamen in Tabel II
geplaatst.
Behalve genoemde soorten bevat de heide op de Ha vel terberg nog een apart element, nl,
de bosplanten, Waterbolk meende dat dit bosrelicten waren, maar het is waarsch:jjilij ker
dat de lichte noordhelling van het terrein de oorzaak van het voorkomen is, In de hei~
de komen voor: Allernone nemorosa, Lathyrus montanus, Vaccinurn myrtillus, Maianthemun:
bifol ia, Hypericum pulchrum, Viola riv-iniana, Ajuga reptans. Al deze soorten werden
tijdens _het zomerkamp vrij algemeen gevonden in de heide, Meestal kwamen zij nog meer
voor in de ruige stukken tussen de heide, behalve Maianthemum en Vaccinium, Tabel II,
opname 20-23.
Aan de andere kant·van het Runehuis werd een ander soort Nardo~Galion aangetroffen.
Hier is waarschijnlijk een stuk hei afgebrand, waarna .een Nardo-Galion is ontstaan,
Doordat de grond droger is zijn echter 'eerst de grassen gaan overheersen, met talloze
kiemplantjes .van de heide daartussen, ·daarna echter een heide met enorm veel Dactylor-chis maculata en met als .dominant Erica, echter weer met veel Calluna-kiemJ)lantjes in
de moslaag, :Het verschil in groeitempo ., Erica groeit sneller dan Culluna ., veroorzaakt dat na een brand tijdelijk eerst Erica .de overhand krijgt, maai het lijkt mij
waarschijnlijk dat langzamerhand Calluna veld wint op Erica, als de grond niet al te
vochtig is" Dit Erica--stadium op deze plaats was vrij soortenann, ·bevatte behalve de
werkelijk massaal optredende Dactylorchis, planten als Scirpus cespitosus, Potentilla
ere.cJ:;a, Mol in ia, enz. :
Vegetaties, hiertoe behorende, bleken al·,
gemener in het onderzochte gebied dan het Nardoc"Gentanetum.
_4v Westerbork. :Hier werd een Festuca,,,Galiumgez aangetroffen langs een landwE}g langs
heide. Het terrein was vrij droogv ·van een dominantie van een soort kan niet gespro~
FESTUCA OVINA~GALIUM HERCYNICUM.,GEZELSCHAP.,
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ken worden. Vele grassoorten vormden samen een vrij dichte grasmat: Nardus stricta,. ·
Festuca ovina, •Mol inia, Holcus lanatus, Agrostis tenuis, Stolonifera en anima; Callu~
na en Erica kwamen in kleine hoeveelheden verspreid voor .. Enkele drogere typische
Nardo"Galionsoorten kwamen voor: Galium hercynicum, Cl.re:x pilulifera, verder soorten
als Potentilla, Luzula multiflora en Sieglingia decumbens. Deze vegetatie was duidec·
lijk ontstaan door betreding en verrijking van de heide door de landweg, Tabel II,op"
name 28, ·
5. Dwingelose bossen. Aan de rand van deze bossen werd over een bepaalde afstand een
berm Nardo··Galion aangetroffen, waar vroeger een stuk heide had gelegen. Deze berm,
waar twee opname's gemaakt werden, was vrij heterogeen, wat ook in de opname's
tot
uiting komt. Bepaalde slenken droegen o.a. Gymnocolea inflata, Pedicularis sylvatica
en Hydröcotyle daarnaast bv. Hieracium umbellatum. De samenstelling van ditNarcb-Ga~
lion week nogal af van de gemiddelde samenstelling, Een aantal soorten was aanwezig;
Rubus fruticosus, Stellaris palustris,, Dryopteris austriaca, Lapsana communis, Quer~
cus rubra,. e.a. Ook echter waren echte Nardo~Galionsoorten aanwezig als
Potentilla
erecta, Galium hercynicum, auzula multiflora, die met al genoemde soorten een kleur~
rijk aspekt geven, :Dominerend waren: Mol in ia, Agrostis . tenuis, Festuca ovina, en in
mindere_ ma te Calluna. en Erica, :Tabel II, opnames 30 en 3L
6. :Op het pad langs de Oostrand van de Kralose heide werd een Nardo~Gal ion aangetrof ..
fen, dat een overgang vormde tussen het Nardo .. Gentianetum en het Festuca~Galium~gez.
Grassen domineerden, maar daarnaast kwamen Gentiana,. Salix repensen Pedicularis syl ~
vatica voor. ·Dominant waren verschillende grassoorten, vooral Festuca ovina, in min~
dere Nardus, Sieglingia en. Agrostis tenuis. Deze vormden samen een dichte grasmatwmr~
tussen geen moslaag mogelijk bleek. Grote soorten uit het Nardo··Gentianetum als Arni ..
ca en orchideeên ontbraken, ·maar kleinere soorten als Galium hercynium, Luzula .mul~
ti flora, Potentilla erecta, e.a. ·waren wel aanwezig. :Verder kwam, evenals op de ande.,.re betreden plaatsen: Juncus squarrosus.veel voor; deze kwam bijna altijd samen voor
met Nardus stricta. Tabel II, opnames 24, 25 en 26.
7. De Nardo .. Galions van de Havel terberg leverden veel moeilijkheden op, vooral omdat
in de grasachtige vegetaties ook veel soorten voorkwamen die meer voorkomen in het
Nardo~Gentianetum. Bij de hunnebedden werden enige vormen van het Festuca~Galium .. ge~
zeischap aangetroffen;
a . een oud karrespoor, met Festuca ovina,, Arnica, -Polygala, Solidago virgaurea, etc.
Hoewel nog vrij kleurig, toch wel tot het Festuca~Galium"gezelschap te rekenen. ·
b, een vrij droog stuk met veel Nardus, Sieglingia en Festilca, wat een goed vaalbeeld
bleek te zijn van een vrij droog, door betreding ontstaan Nardo··Galion, waarhetvoo~
komen van soorten als Gentiana, Salix repens en Pedicularis onmogelijk is, Het stuk
vertoont veel overeenkomst met het stuk bij Westerbork. Tabel II, opname 29.
c. twee ruige, hliterogene stukken, op de een of andere manier ontstaan uit de heide.
Deze stukken bleken zeer soortenrijk te zijn (30-40 soorten). De. kruidlaag was zeer
heterogeen: meestal domineerden grassen: Festuca., Deschampsia en dan weer !Violinia. ·
Heidepollen kwamen verspreid voor. :Het milieu bleek optimaal voor soorten als Lathy··
rus montanus, Pimpinella saxifraga, Anemosa nemorosa, Viola riviniana, Ajuga reptans
etc. Deze kwamen in de eigenlijke heide niet zoveel· voor. Buiten de proefvlaktenkmm
op een plaats veel Trifolium medium voor. Een kuil in het gedeelte ten Oosten van het
Hunehuis bevatte eenzelfde flora, howel meer fragmentarisch.
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Verder kwamen soorten als Dactylorchis maculata, Polygala, etc Deze vegetaties kun·nen waarschijnlijk het beste tot het Festuca--Galium--gez, gerekend worden, hoewel ze
afwijken van de andere stukken, De laatste opname uit de tabel van Waterbolk sluit
waarschijnlijk hierbij aan, De stukken bevatten veel bosopslag, meer nogdan de eigen·
lijke heide en de andere stukken Nardo~Gl.lion, ·Tabel III, opnames 32, 33 en 34.
d, ten OOsten van het Runehuis werd nog een andere. vorm aangetroffen, In tegenstel~
ling tot de normale 'gang van zaken bij het Festuca-·Galietum, was de vegetatie
hier
duidelijk ontstaan na brand: op veel plaatsen was de grond nog bedekt met verbrande
takken. Dominerend waren Sieglingia, Agrostis spec, en andere grassen, Enkele grotere
pollen Erica kwamen voor, maar daarbij grote hoeveelheden kiemplanten van Galluna en
enorme hoeveelheden Dactylorchis maculata. Deze vegetatie vormde een uitzondering op
de regel, dat het Festucae>Gl.lium-·gez" ·doorgaans regeneratief is" De bodem is hiernL
niet vochtig genoeg, dat een vegetatie met dominantie van grassen onmogelijk is en ook
niet droog genoeg of arm genoeg dat de regeneratie via een Corynephoretum of meteen
een jonge heide zou verlopen, De bodemrijkdom zal hier naar een Nardo~Galion geleid
hebben,
is in zijn uiterlijk veel variabeler dan het Nardo~Gentiane ..
turn, Cp bijna elke plaats, waar het werd aangetroffen,- vertoonde het weer een ander
uiterlijk, Het onderzoek naar het Nardo~Galion is in Nederland uiteraard nog in een
beginstadium. Vooral veel terreinen in Drenthe, Twente en op de Waddeneilanden vragen
nog om onderzoek,
Wanneer mensen nog opnamen hebben van Nardo.,Galions of mij nog op een andere manier
kunnen helpen bij het onderzoek naar deze vegetaties, houd ik me vanzelfsprekend van
harte aanbevolen. Mijn adres: Javastraat 76, Den Helder,
Het·Festtwa~Galiumc.gez.

Den Helder
19 dècember 1962

oktober~
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Aantekeningen ·bij de·tabellen
Bij de tabellen is afgeweken van de conventionele indeling van soorten volgens de
volgorde kensoorten, differentiërende soorten, kensoorten verbond,. etc. tot begelei··
ders. De soorten werden in vier groepen verdeeld: kensoorten, dominanten,. kenmerkende soorten voor hogere eenheden (in dit geval de Nardo-· Galion ~groep), en overige
sporten. Met deze indeling werd voorkomen dat in de vegetatie belangrijke soortenrus
Molinia en Erica onder het hoofd "begeleiders" vallen, terwijl onbelangrijke diffe~~
rentUirende soorten bijna boven in de tabel staan . Ook werd de moslaagapart genomen.
Voor de overzichtelijkheid werd het aantal gegevens boven de tabel beperkt: gegevens
over oppervlakte, inclinatie, hoogte kruidlaag waren weggelaten. Toegevoegd werden de
plaats en de wijze van uewerking. & brand; P: plaggen; T: betreding; R~ randwerking;
S: storing. :Van de waargenomen mossen werd niet altijd de bedekking genoteerd. In de
tabel is dit aangeduid met A: aanwezig.
TAIEL I.
Bronnen: 1~-3. Uit Van Anctel en Waterbolk: Bodem en Plantengroei inhet dal vanhet.An~
derse diepje, 1945. Nr, 1 werd daar gerekend tot het zgn. Pedicular.ietum syl vaticae.
Een gedeelte van de andere opname's van Moliniarijke heide met Gentiana, Pedicularis
sylvatica, Dactylorchis maculata, Polygala, etc. kan waarschijnlijkook tothetNardo~·
Gentianetum gerekend worden. Hiervan werden twee opname's opgenomen in de tabel, resp.
nr. 2 en 3. ·
Nummers in genoemde publikatie: resp. 26, 11,. 28. Plaats: Eext, 11-13 aug. 1944.
4-8 en 9~13 uit Henk Gaasenbeek (1958):
4-6, opn. H. G. 14 juni 1957; Ubbena, gem Vries.
7. Opn. H. G. 18 augustus 1957; Balloerveld, Ballo
8. opn. J. G, R~ Wartena 19 juli 1957; Westerveld, gem. Wierden.
10-13 opn. 'IL G. 4 juli 1958; Ragebel t, Raalte.
V 9 Excursieverslag Na tuurbeschermingskampNJN; Handijksmeden, Weerselo, 31 aug. 1958.
Eenmaal in de tabel kwamen voor:
1. : Dicranella heteromalla x. 2: Agrostis canina x. 2; Polytrichum pil Herurn x. 2; Di~
cranum undulatum x.2: Clad.spec.div. x.
2. · Scirpus cespitasus L 2.
3.
Cladonia spec.div. x.2; Juncus acutiflorus x.2; Equisetum fluviatile x.L
4.
Polygala vulgaris x.1; Scorzonera humilis x.1; Cladonia furcata x. L
5.
Antennaria dioica 1.1; Cladonia furcata x.1.
7.
Viola palustris x.l; Eriophorum angustifolium x.l; Hydrocotyle vulgaris x .. 2;
Cuscuta epi thymum (x): Lysimachia vul garis x.l; Sorbus aucuparia x; Senecio ne··
morensis x.l; Gnaphalium uliginosum x.l; Juncus bufonius x.l.
8.
Viola canina (x): Hieracium auricula x. L
9. Sarothamnus. scoparius r .. 1; Lophocolea heterophilla x.3.
10. HYpericum pulchrum (x): Equisetum palustre x.l: Juncus articulatus x.2; Clado~
nia spec.div. L 3.
12. Amelanchier x; Rubus fruticosus x. 2.
13. Lotus uliginosus x. 2; Salix cinerea x.l: Pel tigera polydactyla 2. 3; Ca rex nigra
x.L
TABEL IL
Bronnen:
14. Opname Sybrand Tjallingii, 19 juli 1962, Hoogeveen; (Ha vel te I) ..
15. · Opname Marijke Hermans en Carel Meyboom, 20 juli 1962, Hooge \reen (Havelte I)" ·
16~
Opname Rudi Rasch, 17 juli 1962: Terreintje in het Uffel terveen (Ligging 525. 5
213,15) (Havelte I),
19-20. ·Opname Rudi v. d . .Meyde, 26 augustus 1962 . Wegkant bij Diever"
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sjoc~eekend 24 juni 1962 te fuvel te: & velterberg bij het Hunebed.
Uit· Waterbolk en W.Meyer; Landschap en Plantengroei van Havelte.

2L Oprame
22··~24,

22. Heide bij het Eupen Barchien, augustus 1946.
24, Havel terberg ten Oosten van het Hunehuis, juni 1947, opn, o. 1 v. Braun· Blanquet.
23 Havel terberg ten Zuiden van het Hunehuis, 4 juli 1947. ·
Niet in de tabel opgenomen zijn:
14. Hieracium laevigatum 1,2; Zygogonium ericetarum a.
15. Achillea millefalla x:r~ L
16. Oalypogeia 1: Cladonia pyxidata x
17. Hieracium pilosella x. 1; Juncus effusus x. 2' Eriophorum angustifolium x . 1; Sal ix
cinerea x,l; Pinus sylvestris x.L
18, Salix repens xr.2; Lonicera x: Deschampsia cespitosa x.
19, Drosera intermedia xp: Salix aurita x.2; Radiola linoides xr,1; Succisa pratensis
x.L
20. Sorbus aucuparia a.l.: Lecidea granulosa 1; Palmogloea protuberans 3·4; Clai onia
spec. x; Lecidea uliginosa x· Dicranum scoparium x.
21 Cuscuta epithYmum x.2; Cladonia impexa 2.2: Cladonia furcata x.2.: Dicranum scopa~
rium x.2.
22. Hyper i cum pulchrum 1, 1, Pimpine1la saxifraga x, 2: Plantago lanceolata x· Agrostis
stolonifem x. 2: Cera todon purpureus,
23. Antennaria dioica x. 1: Solidago virgaurea L 1: Sarothamnus scoparius L 1; Cepha:·
loziella starkii x.2 Cladonia uncialis x.2.
TABEL IIL
Bronnen:
24·~26. Opn. Rudi Ras eh 18 juli 1962 Pad langs de Oostrand vandeKral ose heide (Ha vel te I).
27, Opn., Rudi Rasch 20 juli !962; Hävelterbergten Noorden van hetRunehuis (Havelte I).
28 Opn Rudi Rasch &: Oarel Meyboom, 19 juli 1962; Wegrand langs een landweg enige km
ten Westen van Westerbork (Havelte I).
29. Opn, Rudi Rasch 20 juli 1962 Havelterberg bij de Hunne bedden; vrij droog,, betre~
den terrein (Havelte I).
30~3L Opn.Rudi Rasch 18 juli 1962: Bosrand Noordwestkant Dwingelose bossen (Havelte I).
32...:33 .. Opn. Rudi Rasch & Rudi v. d.Meyden 20 juli 1962; Ha vel terberg: gestoorde stukken
bij de Hunnebedden (Havelte I).
34. Uit; WaterbolkenMeyer: LandschapenPlantengroeivanHavelte, 1947.Hieropname23.
35. Opn Rudi RaSch 20 juli 1962: karrespoor op de Havelterberg bij de Hunnebedden.
(Havelte I),
Niet in de ta~el opgenomen zijn:
24, Gentiana pneumonanthe x. 2; Pseudoscleropodium pururn a: Carex arenaria x,L
25. Dicranum scoparium a; Cladonia im~'<a a;
26. Salix repens L 2; Hypnum cupressiforme a-::
27. Hypnum cupressiforme a.
28,, Aira praecox x,2,
30, Rubus fruticosus x.,3: Steilaria palustre x.2.
3L Dryopteris austriaca L2: Salix arenaria L2·. Salix cinerea x .. l; Rumex acetosa
Ll; Lapsana communis x.l; Quercus rubm x.l; Hydrocotyle vulgaris x.L
30. Hypnum cupressiforme a: Bryum spec. ·a; Dicranella heteromalla a; Brachythecium
rutabul urn a •
. 32, Jutleus oongl OOiera tus X, 2,
33, Veronica, officinalis x,2; Salix aurita x.2; Sarothamnus scoparius x. 2; Hieracium
spec~ x.l: Lotus uliginosus (); Bryum spec,. a; Campylopus flex, a,
34, Genista pilosa x,2; Maianthemum bifolium x, 1; Sarbus aucuparia x. 1; Lonicera pe·riclymenum x,l; Hieracium laevigatum x; Leucobryum x; Cladonia spec,div~ x,
-35. Leucobryum glaucum a" ·
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TABEL IV,
Bronnen:
36-37, Uit: Henk Gaasenbeek, Het Nardo"Galion in Nederland, Aldaar opn. 7a en 7b uit
ta.t.eJ. 2. Noordsvaarder, Terscheil ing ..
38-44. Opn .. Rudi Rasch, heide op de Oasternollen bij Callantsoog
41, 42, 43. Opn., 1961, opname moslaag' verloren gegaan,
38-40, 44. Opgenomen 1962, j uiL
~iet in de tabel opgenomen zijn:
36. Poa pratensis r.l; Rhinanthus minor x.1; Trifolium fragiferum r.1; Prunella vul.,
garis r.1: Rhytidiadelphus squarrosus a; Cladonia cf. pyxidata a; cf.Amblystegrnm
spec. a,
37. Jasione montana r.l; cf.Ámblystegium spec. a; Leucobryum glaucum a: Cladonia mi~
tis a; Cladonia spec. a; Farmelia physodes a; Peltigera canina x; Oornicularia
aculeata x; Cladonia cf.glauca x; Cladonia alcicornis x.
38. Vicia cracca x.1.
40. Amblystegium spec. x. ·
42. Agrostis tenuis 1.2; Salix cinerea 1.2.
44. Cerastium spec. :x.2; Hypochaeris radicata L 2; Agrostis canina x.2; Festuca rubra
x.. 2. ·

LI TE RA TUUR
M. en Tj. van Andel en H. Tj. Waterbolk, ·Bodem en plantengroei in het dal van het An··
derse diepje, uitg. Sjocgroep, 1945.
~ Rob Casimir. r"üne burgerheide. Kruipnieuws 2L L 1959 .
.. .Henk Gaasenbeek, Het Nardo~Galion in Nederland, Kruipnieuws 20. 2. 1958 .
Joop Kleuver,, Enkele opmerkingen over Ameland, in het bizonder de heide bij Ballum.
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Chr. G_ van Leeuwen, 1962. De hoogvenen van Twen te, W.ll\. 43.
~ Chr. G. van Leeuwen & Victor Westhoff. Enkele opmerkingen over de vondst van Erica ei~
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Ernst Preising_ Nardo~Callunetea. Mitteilungen der Nordwestdeutschen flor -soz.
Ar bei tsgemeinschaft, N. F. Heft L 1949.
Ernst Preising. Borstgrasgesellschaften in Nordwest;,Deutschland, Mitteilungen K F.
Heft 2. 19 50.
~Ernst Preising. Süddeutsche Borstgras~ und Zwergstrauchheiden (Nardo~Callunetea). ·
Mitteilungen N. F. Heft 4. 19 54,
~ J. 'llLde Smidt, De Twentse heide
W. M. 43. 1962.
·· Philip Stoutjesdijk. Heeft onze heide nog toekomst? 1953.
~ Philip Stoutjesdijk. Heath and inland dunes of 'Ibe Veluwe, Wentia 2, 1959.
·· R. 'lüxen. Das System der nordwestdeutschen Pflanzengesellschaften I.Htteilungen N.F.
Heft 5, 1955,
V.Westhoff. Het beheer·van heidereservaten" Natuur en Landschap 1960.
V. Westhoff, e.a. Overzicht der plantengemeenschappen in Nederland, 19415.. ·
~ V.Westhoff, Cll]" ...G.. van Leeuwen, 1\LJ.Adriani, E.E~v.d.Voo. Enkele aspecten van vege~
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TABEL L Het Nardo<>Gentianetum pn~umonanthis in Drente en Overijssel.
Nummer
i
2
3
4
5
6
7
8
9 10 i1 12 13
Plaats
Noord··Ous t~Dren te
Twen te Salland Raalte
Kruidlaag
85 100 80 90 80 80 60 90 60 70 95 90 90
Bewerking
?
?
? B B
B
?
? T P
P
P
P

Pedecularis sylvatica
Gentiana pneumonanthe
Salix repens
Platanthera bifolia
Erica tetral ix
Molinia caeul ea
Calluna vulgaris
Genista anglica
Potentilla erecta
Festuca ovina
Succisa pratensis
Siegl ingia decurnhens
Nardus stricta
Dactylorchis maculata
Polygala serptllifolia
Arnica montana
Carex piluHfera
Luzula multiflora
Luzula campestris
Cirsium diseectum
Galium hercYnicum
Hieracium pilosella
Agrostis tenuis
Hieracium umbellaturn
iletula pubeseens
Drosera rotundifolia
Juncus squarrosus
Hypochaeris radicata
Genista pilosa
Deschampsia flexuosa
Hieracium laevigatum
Festuca rubra
Carex panicea
Solidago virgaurea
Frangula a lnus
Juncus effusus
Anthoxanthum odoratum
Holcus lanatus
Juncus tenuis
Drosera intermedia
Carex demissa
Juncus conglometatus
Juncus bul bosus
Hypnum cupressiforme
Polytrichum perigoniale
Dicranum scoparium
Sphagnum compacturn
Cladonia impexa

L __

22

x.l x.l Ll
x.l x.2 x.l x.2
x.l X.l x_l
x.1 (x) x 1
(x)
X. 1
x.l
x.1
x.l
1.2 2.3 1.2 1.1 x.2 x.2 x.2 1.2 2.2
3.2 3.2 &2 x.2 x.2 2.3 1.2 x.2.3.3
L2 3.212 2.2 2.3 2.3 X.2 L2 X.2
2.2 1.1 x.l 1.2 ~3 x.2
x.l
x.l x.l x 1 1.1 x.l x,l 1.2 3.4 2.2
x.2 1.2
x.1 x.l 2.2 x.2
x.l x 1
x.1 4.3 x.2
x.2
1.1 x.2
x.2
1.2
2.3 1.2 x 1 x.l
1.2
x.l x.l x,l
1.1
L1 x.l X.1 X.2
X.,l •
2.1
2, 2 2. 3 2. 3 (X)
L2 x_2 x.2
L2
x.2
x.l
x.l
x.l x.1
(x)

1.2 x.1 x.l 1,3
x.1 x.l (x) x.l
1 2 1.2 1.2 1.2
x.2 x.2 x.l
1.2.3.3 x.2 1.2
1.2 2.2 3.4 1.2
1.2 2.3 . 12
1.1 x.l
x.2
x.2 1.1 1.2 x.l
• x.2 x.2 1.2
x.2 2.2 1.2 1.2
1.2 • x.2 x.2
1.2
1.2 x,2
x.2 x.2 1.2

x.1
(x)
x.1
x.2 x.2 x.2

(x)

Ll

2.1 x.l x.l x.l x.l

x.2
x

x. 1

1,2
x.l
1.2 x.l 1.1 x 1 1.2 x.1

x

x~2

x.2
x.2 x . l
x.l
x.2

L 2 x. 2

x,2 x.2
:~.2

x.l L2
x
x

x

L2

.
x.2

x.l
x 1.2 X.1

x.2

x
L2 Xv2

x., 1 X.l
x
X.2

X.1
X,2

L2

/.

x

x.2
X,l
L2

x.2

x,2
L2
x,2
'
Xv2
X.2
2. 2
x.2
x 2, 5 3,3 L2 X.1 L2
2,3
3., 5
X.2
Xe!
x.3
L3
x.2
2. 2

x,3 2A
X. 2
X.2

X.

2

x.l X.l

V
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TABEL

IL Het

Nardo~Gentianetum

f'Jummer
Kruidlaag
Bewerking

Pedicularis sylvatica
Platanthera bifolia
C~ntiana pneumonanthe
Erica tetralix
Vol inia caenllea
Calluna vulgaris
Genista angl i ca
Genista pilosa
Potentilla erecta
CRrex pilulifera
Festuca ovina
Arnica montana
Sieglingia decurnhens
Luzula multiflora
Dactylorchis maculata
Agrostis tenuis
Polygala serpyllifolia
Galium hercynicum
Anthoxanthum odoratum
Polygala vulgaris
rardus stricta
Luzula campestris
Scirpus cespitasus
.Tuncus squarrosus
Hypochaeris radicata
Carex panicea
Leontodon autumnale
Deschampsia flexuosa
Frangula alnus
Prunus spec.
Quercus robur
Betula pubeseens
Hieracium maculatum
Drosera rotundifolia
Hieracium lachenii
Agrostis canina
Pieracium spec ..
Lycopodium ciavaturn
Allernone nemorosa
Iüeracium umbellaturn
Lathyrus mantanus
Viola riwiniana
Campanula rotundifolia
Lotus corniculatus
Hypnum cupressiforme
·. Campylopus flexuosus
Leucobryum glaucum
Polytrichum perigóniale
Pohlia nutans
Pleurozium schreberi
Dicranum spurium

tmellllonanthis in
:14
70

15
60

16
40

B

B

B

x.2
x.l

lp.2 2a.2
xa .. 2

17

40
p

L2
x.2
x.2
L2

18
25
p

19
35
p

20
50
B

2, 2 x 2 x.2
x.2
X.2
xb.2
2.2
xr.2

xb.2
la.2
3a.2
X.2

lp.2

3.3
2 2
3.3
x.l
x. 1
xr.. 2 x.l x.2 xp.l x.2
xr.l x.2 lr. 2 xr.2
xb. 2 x.'2 · x.2
xr.2
x.l
xr.2
x x.2
xr.2

2m.2

X.2 x.2

lp.2
xr.2
la,2
xa.2

21
90

23
22
100 100

B

B

J.C2

Ll

B

x,1

x.l
2.2 la.2 lb.2 2. 2
2. 2 3b.2 2a.2 2. 2
1a.2 L2
2.2
L2

zuidwest~Drente

Ll

Ll
1a,2
lb.2

x

X. 1
4.5 L2
1.2

?..2

L2
2.2 4, 3 4.4
x.2 x.2 1 1
L.2 X.2 x.l
Ll 1.1 L2
x.2 12 x.2
1.2
1.2
Ll
L2
L2 L2 L2
2:.2

Ll x.1 Ll
L2
x 2 11
X,2 1 2 x.1

x
x.l
x.2

x.2

X.2
x.2
x.2
lp. 2
L2
xr.2
x.2 x.2
x:r.1 xr.2
x
x
xr.2 x.l x.2 x.2
12
X,2
x.l
x.2
x.l
x.2 2,1
x
x.l
x.l
x.l x 1
x
2. 1 x.2 xb, 2
Xlr.l
xp.1
x. 1
x
x
xr.l lb.2
x
x
X.2
X.l
x. 1
x. 1

x.2 xr.l
X. 2 1p.2
xr.1
x.l
L2

la. 1

x

)j

a
a
a

1

2

a

12

x
L3
L2
Ll
2, 1
2. 2

x.2
x.2
x 2
4,5 x.2

x.2

x.2
x.2
x.l
X. 2
x.l
x.2
x.2
L2

13

x 2

x.2

X.. 2
x 1
x 2 L2

TABEL liL -net .Festuca 6 Galium 6 gezelscbap in zuidwest
Nummer
Kruidlaag
Bewerking

Molinia caerulea
Festuca ovina
Siegl ingia decurnhens
Agrostis tenuis
Anthoxanthum odoratum
Deschampsia flexuosa
Agrostis canina
Nardus stricta
Holcus lanatus
Agrostis stol on i fera
Potentilla erecta
Galium hercynicum
Carex pilulifera
Luzula campestris
Luzula multiflora
Genista anglica
Dactylorchis macula ta
Polygala serp i l l i folia
Viola canina
Pedicularis sylvatica
Polygala vulgaris
Hieracium pilosella
Arnica montana
Erica tetralix
Calluna vulgaris
Juncus squarrosus
Leontbdon autumnale
Solidago virgaurea
Hieracium umbellaturn
Frangula alnus
Quercus robur
Lathyrus montana
Campanula rotundifolia
Hypericum pulchrum
Rum ex acetosella
ijypochaeris radicata
carex panicea
Juncus effusus
Pimpinella saxifraga
Allernone nemorosa
Viola riviniana
Lotus corniculatus
Prunus serotina
Cirsium palustre
Aju ga reptans
Taraxacum pälustre
carex nigra
Epilobium angustifol im
Polytrichum perigeniale
Ptilidium ciliare
Pleurozium schreberi

24
95
T
L2
4,5
x.2

25
70

26
95

27
70

T

T

B

x,2 X~2
3o 2 4, 2
L2 1.2
2.2 x.2
x.2

~

1.2
1.2
1.2 2.2 2.2
x.2 L2 1.2
2 2 2. 2 2.2
x.2
x.2 x.2

28
85
T

L2 2,2
L2 2.2
3,2 x.2
L2 2.2
L2
L2
2.2 2.2
2.2
X~l
2.2
1.2
2.2 L2
X.2 L2
X.2 X.2
x.l
X.2 x.2
X~2

x,.l
x.2

29
70
T

R

2.2 2, 2
L2
3.2
2,3
X.2 L2
Xo2 X.2
2.3

-

x.l

X.l
x.2 2 2 2 3 x.2 x.l
X.2
L2 L2 x.2
L2 1.2
L2 L2 L2
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Platanthi!:ra~

TABEL IV, Het Nardo<>Gal ion in de duinen;
Nummer
Kruidlaag
Mos laag
Bewerking

36
100
10

37
95
30

?

?

Platanthera bifolia
Pedicularis sylvatica
Botrychium lunaria
Calluna vulgaris
Erica tetralix
Salix arenaria
Empetrum nigrum
Oxycocus macrocarpus
Genista anglica
Anthoxanthum odoratum
Festuca ovina
Luzula multiflora
Genista tinctoria
Potentil la erecta
Viola canina
Carex pilulifera
EYPhrasia nemorosa
Dactylorchis maculata
Sieglingia decurnhens
Epipactis palustris
Carex trinervis
Juncus anceps
Pyrola rotundifolia
Care x arenaria
Ph ragrui tes communis
Juncus conglom era tus
Trifolium pra tense
Rhinanthus glaber
Plantago lanceola ta
Calamagrostis epigeios
Trifolium repens
Ca rex pulchella
Equisetum arvense
Lotus corniculatus
Cirsium palustre
Holcus lanatus
Betula pubeseens
Hieracium umbellatum
Hypochaeris radicata
carex nigra
Hydrocotyle vul~ris
lVI_yrica gale
Leontodon autu liDale
Taraxacum officinale
Eriophorum angustifolium
Dier~ secpariurn
Hypn · cupressiforme
Pleurozium schreberi
Pseudoscleropodium purum

x.l
x.2

(x)
x.1

.

x.1
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L2
2. 5
L3
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SUMMARY
Marijke Hermans: De Navelterberg
The Havelterberg is a ridge of sand covered with. boulder clay (on top of the hili 40
cm. ·below the soil surface, situated in the south eastern part of Drente near Havel~
te, The hili is cövered with a heath that is very influenced by men. ·on part of the
ridge the vègetation of a northern slope and part of the top was studied.
On the sandy slope of the hill a dry heath with few species occurs (page 9). A cyclic
succession in which a heath stage builds up the humus layer that is broken up in a
grasses"'Cladonia stage,wherein young individualsof Calluna are found again, was observe<L
In the moist vegetation with a large number of species a cyclic succession with Cal~
luna-Erica .and grasses (e, g. Molinia) stages was found, This type was found on the top
of the hill (page 11) ,
On the top a Nardoo·Galion vegetation was also found where. the heath had. been burned
down (page lOL
Sybrand Tjallingii and Albert Hoekstra: Een stukje Kralose heide
The south eastern part of the Dwingelose heide, a heath in the middle part of Drente
is called Kralose heide (Figure 1). (Kralo is a picturesque village).
The area consistsof little inland dunes with a vegetation that has a Cornyephoretum
caraeter (rec. 110), a plain and a tableland, covered with heathand bog vegetations.
And old trade route croosses the area. The vegetation near the ruts has a Nardo··Gali~
on caraeter (rec. 111). In the plain the level of the soil water and its change with··
in a year is the most important influence of the environment.
IIIa~ Calluna dominates, Erica occurso The vegetation has been burned down.
IIIb; Erica dominates: burned heath.
IIIc; Low parts where Drosera rot., Rhynchospora fusca occur.
IIId; The heath has .not been burned down. Locally Calluna has died (probably caused
by the heather beetle). The vegetation is inhomogenous.
IIIe< Parts where Carex pilulifera.and C_.panicea dominate. The heath is decaying ..
A vegetation map was made in the plain befare a gully that was digged into the tabl e··
land to drainage The vegetation of the plain is enriched and has a disturbed, inho··
mogenous caraeter.
Along the rand of the tableiand a Erica~Calluna heath rich in hepatics is found,
(type IV).
IVa; Erica heath in the middle part of the tableland. The subsoil is kept moist Qy a
la.rer of peat at 90 ·· ? cm below the soil surface ..
Va
Erica heath with much Sphagnum campactum and without Cladonia impexa,
Vb
Vegetation of Eriophorum angustifol ium and Sphagnum cLmollucum,
V
Sheets of water (now dried out) with Eriophorum and Juncus bulbosus,
Some aspects of the Nardo~Galion in the Netherlands, by Ru Rasch
Probably an artiele by Henk Gaasenbeek (Kruipnieuws 1958, 2) is the only one in the
Netherlands that deals with Nardo~Galion vegetations merely, basedon Preising (1950).
Ru Rasch studied the Nardo~Galion in SW~Drente and at Callantsoog (province of Noord~
Holland, dunes of the .. ~,Waddendistrict"), Few items from other parts of the Netherlands
he contributed. Part of the Nardo~Galion originates from heather vegetations, ·other
Nardo~Galion vegetations originate from woodlands., It is the authors oppinion that
uniting the Nardetal ia en proper heather vegetations is not fully satisfying,
The Nardo~Galion in the NetHerlands has a caracteristic group of species, the Nardo··
Galion group (see page 29). ·Preising gave a description of four Nardo~Galion types,·
Firstly the Nardo~Gentianetum pneumonanthis. Caracteristic species are Gentiana pneu~
monanthe, Salix repens and Pedicularis sylvatica, Two subassociations, one on sandy,
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one on peaty soil, Distribution in the Netherland; the pleistocene part (provinces
of Drente, Overijssel and ~ here and there ~· Noordbrabant and Gelderland)" 'file author
distinguishes two different types; a. vegetations in which Erica tetr. or Calluna dominate (if more than 50% in total, it is èonsideredas CalL·,Gen.orchidetosum).
b. vegetations in which grasses (Sieglingia, Festuca ovina, Nardus, ·Agrostis tenuis)
dominate . Galium hercynicum is a caracteristic species. This type is called Festuca~
.Galium hercynicum .gezelschap (community). The grasses forma rather closed turf
in
which e.g. ·Poten til la erecta, Carex pil ulifera,. Luzula campestris and Galium he re.
occur. Otracteristic species of the Nardo-Gentianetum are generally absenL
The Otlluneto·· Genistetum or:Chidetosum is a transition between proper heath and Nar··
do~Galion vegetations, .. The Call uneto~Genistetum nardetosurn is partly a transition
between the heath and the Festuca~GaL gez. Partly it occurs on dry soils that have a
little nutritive value.
Secondly the Platanthera robusta~Nardus stricta~association. In the Netherlands the
form of the association is different from that which Preising described.
In Holland this type has many caracteristics of a heath (IDnpetrum, ·Erica, Calluna,
Salix repens ssp. arenaria and meanwhile Oxycoccus macrocarpus occur). Some proper
dune species make the association be different from the Nardo~Gentianetum from the
main land, as Carex trinervis, Juncus anèeps, Pyrola rotundif., Parnassia palustris
Calamagrostis epigeios. The author is in doubt whether the independenee of the Platanthera association is justified.
Botrychium Iunaria~Polygala vulgaris association. Generally this type occurs on dryer
soils than the Platanthera ass. ·Erica and Nardus are absent and common plants play
an important role. This type was found at Callantsoog, Wijk aan Zee, (dunes of Noordholland), Schiermonnikoog ( island)c. Dorst (Noord bra, bant) and Vriezenveen (Over.ijssel)
It is not restricted to dunes as Preising supposes
Hypericum macula.tum-Polygala vulgaris-association. Very little is known about the
aceurenee of this type in the Netlrerlands. Caracteristic species are Viola canina,
Polygala vulgaris and Hieracium auricula, It is an Ersatz·gesellschaft for woodlands.
The Nardo.,Galion is very influenced by interacting factors. ·when the factors change
the stability of the community will disappear and there may fol1ow either a negati.,
ve or a.positive development. 'file latter always leadtoa heath as to the author,
the farmer to. either a Nanocyperion, Rhynchosporetum vegetation or a Thero.Airion,
Corynhoretum vegetation. A regenerative and a dè,generative Nardo-Galion can be distinguished. The degenerative Nardo~Galion farms a stabie community, when the degenerating factor ineracts. It is tradden upon, i t is grazed. d)enerally the degenerating
factor enriches the soil. Generally the regenerative Nardo-Galion isn't stable.
After burning a heath the vegetation will regenerate in a heath again, The NardoGalion·vegetation is only a stage of this dèvelopment.
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Vegetatieknart van een van de
DAVIDSPLAS!l:~N.

onderscheiden typen s
I Littorellion-begroeiing
bedekking minder dan 50%
II. Li ttorellion-begroeiing
bedekking meer dan 50%
III submerse Sphagnum-begroeiing
totale bedekking 100%
IIIa als III; voorkomen van
:JiJleocharis palustris>
IV hier en daar Moliniapollen.
V optimale groei van Molinia
Va als V; veel Eriophorum angustif.
Vb evergangszone tussen Moliniabul ten en EJi'f\la.-heide·..
n- '-'
VI Rhynchosporetum .albaé · · ..:..:.,...;.... ,.
VII Ericetum tetraliicis "'"
M-J.
'-P

•. . ..i.

';:

sqhaal

1 : 500

I

.

\_

·tr±a

Transsekt van de heide,
Onderscheiden typen:
I

Droge, grasrijke heidebegroeiing.

II

Corynephoretum-begroeiing,

IIIa Heide, waarin Calluna domineert.

~ ~

A L U

~ ~

H

~

l

D E ·

Vegetatiekaart van een gestoord gebied.
IV

Heide op de plateaurand.

IVa Vochtige Erica-heide op het plateau.
IVb Heide op de noordhelling van het plateau. Veel Cladonia 1 s.

IIIb Afgebrande heide, waarin Erica domineert.

IVc Sterk betreden vorm van IVa 1 met veel Molinia.

IIId Ongebrande vochtige heide,

Va

Veenachtige heide,

IIIe Zone van Pilzegge en Blauwe Zegge.

V~

Vegetatie van Veenpluis en Veenmos.

IIIf Als IIId, maar droger. Geen Erica,
IIIg Gestoorde vorm van IIIa met Deschampsia flexuosa.

De transsektlijn vüjkt 25 graden westelijk van de
noord-zuidrichting af.

Horizontale schaal van het transsekt

: 1000.

Vertikale schaal van het transsekt 1

500.

Om praktische redenen werd bij het transsekt de
normale cijfertekens gebruikt,

3b

