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Redactioneel
Dit is dan de tweede gestencilde Kruipnieuws die in
jullie brievenbussen rolt, en hopelijk niet de laatste.
Het artikel van Rob over de Koegebdeck is een deel
van de verslagen van het plantenkamp Terschelling II 1963,
dat echter in veel te kleine hoeveelheid vers?reid kon
worden, zodat publicatie in Kruipnieuws de beste neg wäs
om dit verslag in wijdere kring te verspreiden.
~ijn eigen artikel over het Nardo-Galion is een uitreksel van het meest praktische deel van een groter
artikel dat ik aan het eind van dit jaar hoop te publiceren.
Nogmaals doe ik een beroep op ieder,die wat te
schrijven heeft, dat inderdaad te doen en dat dan op te
sturen naar mij voor plaatsing in Kruipnieuws.
Erratum
In het artil:el van Albert in de vorige Kruipnieuws is een
kleine fout geslopen. Regel 9 (van onder af geteld) van
pag.14 Moet luiden: ••• onderscheidt hij binnen &~n
verbond (Koelerion) de associatie ••• Het woord Koelerion
tussen haal<:jes op de volgende regel moet dan komen te
vervallen ..
Riet Hes is verhuisd. Haar adres is nu
Bergstraat 35 t Amersfoort.
Nog even alle adressen van de bestuursleden:
Voorzitter
Albert Hoekstra Thaerlaan 50 Utrecht
Redacteur
Hu Rasch Oude Schans 17 IV Amsterdam
Administratric~ Riet Hes Bergstraat 35 Amersfoort
Bibliothecaris Jan Vogel Vergersweg1 Wageningen
Commissaris
Jelmer Landman Madame Curiestr.118
Groningen.
Gebleken is, dat sommige mensen do vorige Kruipnieuws
niet ontvangen hebben. Deze mensen kunnen dan even een
briefkaartje naar mij sturen, dan zal ik er alsnog ~~n
sturen.
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-3Vegetatie-ontwikkeling op de afgeplagde terreinen in de
Koegelwieck (Terschelling).
Rob Gradstein
Inleiding: De Koegelwieck is een grote, secundaire duinvallei op Terschelling, die tussen 1825 en 1885 tot op
het phreatisch oppervlak (grondwater) is uitgestoven.
Door een smalle duinenrij van zee gescheiden st~ekt de
Koegelwieck zich uit van paal 12 tot paal 15. Volgens
Van Dieren raakte de Koegelwieck ~as om~tre~ks 1916 begroeid, in het Westen sneller dan in het Oosten, omdat de
overheersende Westenwind zand de vallei in doet stuiven.
In het-Westelijk gedeelte weerspiegelt de vegetatie dan
ook een. overwegend droger milieu, flauwe terreinverhogingen
duiden op duinvorming. Het Oostelijk deel van. de Koegel··
wieck is lager en vochtiger, daar vinden we uitgestrekte
velden van Calamagrostis epigeios (duinriet) met zeer veel
Ophioglossum vulgaturn (addertong) en verder een bonte
melange van fleurige kruiden.
Een interèssant begroeid karrepad voert vanaf de NoordOost-grens van de Koegelwieck (badweg naar Hoorn) naar
~en tweetal afgeplagde terreinen, elk + 500 m2 en gelegen
in het Oostelijk deel van de Koegelwieëk. Deze zijn in
resp.1956 en 1959 aangelegd door het RIVON, als hulpmiddel
voor het.bestuderen van de successie aldaar. E~n middag
besteedden we onze aandacht aan deze twee afgeplagde
terreinen met de omringende vegetatie.
Het resultaat werd in vijf opname's, als transect, verzameld, vastgelegd. De successie die deze tabel weergeeft, verloopt als volgt:
jongste afplagOpnam~· 1/2 Agrostis stolonifera-rijk
terrein
Ceutaurieto-Saginetum
Opname 3

Initiale fase van het Schaeneturn
nigricantis metuonense
(Stadium van Juncus anceps en Parnassia
pal u.s tris)

Opname 4

Opulent Schoenetu~ (pleurocarpe bladmossen)
Zandophoping àoor aeolische activiteit
oudste afplagterrein

--------~----------~---------~~------------------------------

-I±Opname 5

Ophioglossetu-Calamagl?ostidetum

omringende
vegetatie

Aan de hand van de tabel zal de successie.via de drie terreü
type's besproken worden.
.
.
N.B.Voor de opname's wèrd_gedeeltelijk gebruik gemaakt van
de Barkman&Segal-schaal, vnl. à.ls detaillering van de code,
waar dat -nodig, resp.nuttig werd geacht.
I. JONGST AFGEPLAGDE 'I'ERREIN
H~crop heeft zich een nogal heterogene, open vegetatie
onh:.rikkeld, die v1einig fraai gestructureerd is. Het laagste
gèd.eel te, waar de enigszins hume.uzo zan.flbodem het minst
uitgedroogd is, nerborgt een mic~obegroeiing van kleine,
overwegend ~6njarige planijes (theiophytcn) uit het Nanocyperion, een verbond van pioniers op naakte, l-iefst vochtige grond. Het zijn de m,oest· uitgesproken storingsvegetaties,,
in d.e zin van Van ~Leeuwen, d.j.e deel uitmEtken van dit verbond.
Dominant zijn hier Radiolo. linoides(dwergvlas) enSagina
nodosa(kr~elparnassia). Daarnaast treden Gentunenlus Minimus
(dwergblàem) en Carox scrotina ssp.pulc·he],la veelvul(],ig op.
Verspreid zier1 we grotere rozetplcmten als Centau;rium
vulgare{strnndduizendguldonkruid) en Sàmolus valerandi(watcrpunge) .Dit· eerste successiestadium is eon specimen van het
Centaurieto-Saginetum van enigszins humeus, vochtig duinzand (pH=7); 1:7clke subassociatie hier optreedt, is uit de
literatuur niet op te maken~ Volgen~ ~Jesthoff (diss.194?)
karakteriseert het c.-s. thrincietosum de tot het~ grondwater uitgestoven secundaireduinvallei, doch zijn reeks
differentiërende soorten komt i.r.J. geen enkel opzicht overeen
met de hier aangetroffen soortencombinatie. Hij noernt o.a.
Hieracium umbollatum(schorrnhavikskruid) en Cerastium.tetrandum (kleine lioornbloem), typische xerophyten, die deze 11 droge 11
subassociatie karakteriseren. De vochtige subassociatie, het
c.-S.samoletosum, is zeer nauw vervfant aan het Saginctum
maritimae; zij treden samen op i~ d~·zoet-zout contactgordel
van afgesnoerde strandvlakten~ On?-anks de aanwezigheid van
de naamgevende component Samólu~ ~alerandi vertoont ook
deze subassociatie geen overeenkomst met onze vegetatie
_wegens het ontbreken van halophyten 4 _wat reeds volgt uit
het principiële dynamisch-oecologische verschil. In de
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tabel zien we dat Agrostis stolonifera (type uit de zou%'-~~,~;n.n,
zoet-cline) in dit pionierstadium vrifmassaa.l optreedt;~·
reeds Van Dieren beschrijft een Agrostidetum•als een beginfase van de ontwikkeling naar het Schoenetum. We zullen
hier spreken van een Agrostis-rijk Centaurieto-Saginetum,
wat men boschouwen kan als terminale fgse van c.-s. samoletosum op ongeveer geheel ontzilte bodem, en tevens als
een initiale fase van de hygroserie in de duinen. Eenzelfde gedrag als Agrostis toont een Bryum, die helaas
niet gedetermineerd kon worden. Tussen deze sociale - zie
becijfer-ing - Nano-cyperion-soorten hebben zich diverse
11 duindifferenten", hygrophyten en 11 contactplanten" (deze
laatste categorieën overlappen elkaar grotendeels) gevestigd.
Allereerst Salix repens(kruipwilg), een soort die letterlijk
overal in de duinen ontkiemd waar hij maar de kans krijgt.
Hier op dit kale afplagterrein blijft hij klein en weinig
vitaal. Evenmin Empetrum nigrum(kraaihei) en Oxycoccus
macrocarpus(lepaltjesheide) slagen erin op het naakte
terrein tot ontkieming te komen, waarbij veelal een konijnekeutel dient. Voorwaar, de kleinste hoeveelheid
gunstig "Lebensraum 11 weten zij te utiliseren. De categorie der contactplanten bevat o~m. Pote~tilla anserina
\zilverschoon), Trifolium repens(witte klaver) en Hydrocotyle vulgaris(waterhavel); zij zijn als constante begeleiders gedurende de successie aanwezig en kunnen derhalve
niet gebruikt worden voor het karakteriseren van bepaalde
successie-fasen.
Opvallend is de aanwezigheid van Litorella uniflora
(oeverkruid), die verspreid en minder solidair als in het
littorellion gebruikelijk, de bodem bedekt. Deze plant
indiceert ons het feit dat op dit afplagterrein evenals
op het andere, waar Litorella ook vegeteert, gedurende
een deel van het jaar het grondwater boven het maaiveld
staat. De bodem was, tijdens ons bezoek aan de terreirien
(1 augustus 1963) sterk uitgedroogd. Bij gebrek aan een
grondboor kon de grondwaterspiegel helaas niet opgemeten
worden. In ieder geval maakt deze bv. de abundantie van de
hygrophyten Carex flacca(zeegroene zegge) en Hydrocotyle
vulgaris in de tamelijk droge Calamagrostis-velden zeer
plausibel.
Twee gedeelten van het afgeplagde terreinen zijn

;

-6tamelijk dicht begroeid geraakt met Juncus articulatms s.l.
(waterrus). Ondanks minutieus onderzoek (te velde) van dè
bloemdekbladeren kon niet met zekerheid de aanwezigheid van
de te verwachten Juncus anceps ssp.atricapillus (duinrus)
worden vastgesteld; hij moet er wel voorkomen, doch helaas
is geen materiaal ter verifiering verzameld. We zullen hier
derhalve alles samenvatten als Juncus articulatus s.l. Aparte
vermelding verdient een vorm van deze Juncus met é~n dik
hoofdje in de oksel van het schutblad boven aan de stengel,
waarin vele dicht o:peengedrongen aartjes. Naar ' 1analogie 11
van Luzula campestris ssp.congesta hebben we deze exemplaren,
waarvan enkele in opnnme 3 voorkomen, gedoopt als Juncus
articulatus f.congestus (forma nova?).
Samen met Parnassin palustris karakteriseert Juncus articulatus s.l.de initiale fase van het Schaeneturn nigricantis
tJetuonense, een fase, waarin overigens Agrostis stolonifera
nog steeds een vrij grote abundantie bezit. Opname 3 laat ons
deze opmars naar lwt .Schoeneturn zien. De eerste "schuchtere"
associatie-kensoorten verschijnen: Schoenus nigricans(konopbies) en Epii)2,CUB palu:>L'is(moerawJeopenorchis). Daarnaast
treedLeontodon nudicaulis(thrincia) op, trouwe begeleider
van het Schoenetum, evenals Leontodon autumnalis (herfstleeuwentand).Al naar gelang de vegetatie hechter van structuur
wordt wint Salix repens aan vitaliteit en abundantie.
Het is interessant om o-p te merken dat dit jaar(1963)
Schoenus nig:cicans voor het eerst, en in geringe hoeveelheid,
op dit 2..fgeplagde terrein, ontkiemd is (V.Leeuwen, mond. med.).
Dit staat in schril contrast tot de directe massale vestiging
van Schoenus nigricans op het er naast gelegen terrein, een jaar
na afplagging(1957). Hiermee wordt nogrnaals de hypothese gesteund dat aan faciesvorming op eeu naakt, kaal terrein slechts
~~n massale kiemingsperiade voorafgaat, en geen langzame uitbreiding van de plant over het terrein. Hoewel de hypothese dat
dit terrein waarschijnlijk nooit met Schoenus begroeid zou raken
(V .Leeuwen, mod.med.) nu ontzenuwd is, lijkt het unwaarsèhi"Jn:-"::.
lijk dat Schoenus hier ooit tot dominantie zal geraken. Uit het
bovenstaande blijkt weer welke subtiele factoren in geval van
menselijk ingrijpen van vitaal belang kunnen zijn voor de ontwikkelingsgang van de vegetatie, zoals in dit geval de wijze
van afplaggen. Foto's van vroegere jaren van dit terrein
vertonen nl. een onregelmatig profiel van vochtige slenkjes

-7en zandige ruggetjes, spaarzaam begroeid met storingsplanten als Potentilla anserina, Trifolium repons en
Hydrocotyle vulgaris.
II OUDST AFGEPLAGDE TERREIN
Dit terrein is, evenals de omringende vegetaties, oppervlakkiger bestudeerd en zal derhalve meer beknopt besproken worden. Het ligt ten ~esten van het vorige terrein
en herbergt zöals we reeds zagen, een homogeen Schaeneturn
metuon~tise waarin Schoenus na massale vestiging in 1957
domineert-~ Dit zou een (zij het kensoorten-arm) schoolvoorbeeld zijn van Westhofs langzaam "uitstervende" associatie kunnen zijn, ware het niet dat de vegetatie een
zuiver kunstmatige oorsprong bezit. Zeer fraai sluit deze
v·egeta tie in de successie aan op. het einpunt van de vegetatieontwikkelingen op het jongst afgeplagde terrein (zie tabel,
opname 4). De moslaag wordt ingenomen door een dek van
pleurocarpe bladmossen, m.n.Drepanocladus aduncus, Campylium
polygamum en Calliorgonella cuspidata. Den Hartog(1951)
geeft een indeling in 11 pleurocarpe bladmossen-Schoenetum":
een drassig blijvende gesloten vegetatie en een "thalleuze
levermossen-Schoenetum 11 : 's zomers sterk uitdrogende open
vegetatie. Het pleurocarpe type komt aardig met het
Schoenetum van de Koegehdecij overeen, de diverse hygrophyten (Hydrocotyle, Ranunculus flammula, Litorella uniflora) wijzen erop dat de bodem ondanks uitdroging vochtig genoeg blijft. De aanwe~igheid van Pellia endiviaefoli.a kan echter op qen overgang naar het hveede type
duiden. Dè vegetatie is ~ijk aan begeleiders van allerlei
soort. Opvallend is de dominantie van Leontodon autumnalis (voor 1 t merendeel steriele rozetten) en van Trifolium pratense. Welke oecologische factoren deze,weideplant hier prefereert is onduidelijk: bestempeling als
storingsindicator maakt ons niets wijzer. Ondanks de ,vrij
dichte kruidlaag (bedekking 75 %, exclusief therophyten)
weten de éénjarigen zoals Centunculus en Radiola nog goed
stand te houden. Hun levensloop van mei tot oktober is
kort maar hevig.

J

-8III OHRINGENDE OORS:F'RONKELIJKE VEGETATIE
De afgeplagde terreinen liggen + 25 cm lager dan het omringende
gedeelte van de vallei dat begroeid is met het OphioglossetuCnlamagrosticletum, een vegetatie die door "degenoratic 11 uit het
Scheeneturn is ontstaan. Als gevolg van de bodemverhoging door
stuivend zand weet Calam~grostis epigeios Schoenus nl. te
verdringen en er ontstaat een zelfstandige gemeenschap met
Ophioglossum vulgaturn als lokale kensoort en Calamagrostis
epigeiosf Poa pratensis(beemdsras), Salix repens, Holcus
lanatus(witbol) e.a. als begeleiders. Scandinavisch gezien
bestnat de vegetatie uit vier lagen, nl. van boven naar beneden:
-70 cm kLI- Calamagrostis epigeios, vnüvende halmen.
-35 cm k3 Salix ropons, met o.a. Carox flacca, Trifolium
pratense on Epipactis ~nlustris (soort uit het
torminale Schoenctum).
-15 cm k2 Hydrocotyle vulgnris met Potentilla ansorina en
Ophioglossum vulgatum.
- 3 cm k1 moslaag met Campylium polygamum en Dropanocladus
aduncus. Duidolijk is te zien, dat de moslaag ten
dele verstikt wordt door de dichte, opgaande
kruidlaag.
Zoals do tabel l::w t zien, troffan \Jü ook in deze duinrietvelden
naast velo hygropl:.yton ook xerophyten aan als Carox arenaria
(zandzegge) en Lotus corniculatus(rolklaver). De verdere ontwikkeling van de vegetatie is gecompliceerd. Een lijn loopt
naar het drogere Pyroleto-Salicetum; hot kan veroverd worden
door soorten uit de du:Lnheide ( Calluna vulgaris, Genista
tinctoria, Empotrum nigrum,e.a.). Een andere ontwikkelingalijn voert naar hot duindoornstruwecl, dat echter op Terschelling nauwl~jks ontwikkeld is. Sporadisch zien we Hoppophae dm onze proefvL-:.kten ontkiemen on kwijnen, opname 5
echter grensde ann een Calanagrostis-veld, waarin zich een
vrij dicht doch laag (lager dan 1 m) struweel begon te ontwikkelen.

-9Aantekeningen bij de tabel
Auteur: R.G.=Rob Gradstein
M.H.=Marijke Hermans
1.,Jongst afgeplagde terrein· in het Noorden van de Koegelwieck, zeer open pioniervèget~tie. Zahdigè, tamelijk uitgedroogde bodem. Empetrum nigrum k +.1.
2.20 m ten Oosten van opname 1, in de Noord-Oost-hoek.Iets
dichte~ begroeid (proefvlakte te klein2)
Juncus campressus +.2.
3.30 m ten Westen van opname 1. Duidelijk dichter begroeid.
Juncus articulatus s.l. aspectbepalend (zie tekst)
Juncue articulatus f.congesta (!) 1.2.
Empetrum nig~um k +.1~
Oxycoccus macrocarpus·k +.1 (faecicola).
Pirola rotundifolia ().
·
·
4.Midden op het eerder afpgeplagde terrein. Iets vochtiger
al;s het vorige terrein. Schoenetum.
Prunella vulgaris +.1.
Empetrum nigrum Jt +.1.
5.0orspronkelijke, omringende vegetatie.
2b m ~en Zuiden van opname 3.
Bodem ± 25 cm hoger dan afgeplagde terreinen.
Vrij veel Hippo-phae naast de proefvlakte ..
Oxycoccus m~crocarpus 1.1.
Ophioglossum vulg1.tu6 1b.2; Holcus lanatus 1.2; Poa pratensis 1.1; Galium palustre +.1 Lychnis flos-cuculi +.1;
Caràamine pratensis +.1; Lotus corniculatus +.1; Potent_illa_Erec_ta +.2; Carex arenaria +.2.

-10TABEL SUCCESSIE OP DE AFGEPLAGDE TERREINEN VAN DE KOEGELFiiECK
( TERSCHEI,LING)
Opname nr • • • • • • • • • • •
, Auteur • • • • • • • • • • • •
Datum 19~3 • • • 2 • • • • • • •
Op;pervl,J.kte in m • • • o • • ,.
,
.
hoogte in cm • • • •
h.ruldlnac;b e d e~hlng
,
•
01
1 .. 1 _~.
ln
N
•
•
•
Moslaac bedckkinc in % . . . .

....

Ccntaurium littora-lc· o
Samelus valerandi • • • • • •
Ib.diola linoides • • • • • • •
Sagina nodosa ssp.ooniliforDis
Centunculus minimus • • • • •
Ca~ex serotina ssp.p~lchclla •

1

2

3

4

5

RG
RG
RG
6353
6354 6355 6356
1-8 31-7 1-8 1-8 1~8
3x5 1x1 3x3 2x3 2x3
8(20) -30 1Ó25)1c(45)20.(70)
35.
30
60
80
95
20
10
5
9~
50
RG

+.1-

+.1
2b.3
2a.2
1p.2
1a.2

HH

•

+.1
2m.3
•1b. 2
1p.2
+.2

1a.1
2m.3
2a.2
1p.2
1a.2

.

..
.

1p.1
1p.2
1p.2 •
1a.2

Initiale face van het Schoenetum: ·
Juncus articulntus s.l.
P&rnassia palustris • •

.. .. ..

1b.• 2 1a.2 2b.2 2a.2-3 •
+.2 +41 1.2 1b.1 +.1

~~J2._e c ?· dl_t~l~~-b_'::.J~?:.~J:_c_i_r;l.e_l::.s._ . .Y..E!:!~-..2~~-!__Q.S'_:r:t_él._L;I.::~2-~ o_-. [).~ g i nec..."L~.r~:.

Agrostü5 stolon3..fera.. • •
:Jo:J
2b.3 3.3 2iJ.~· 1po1
Bryum spoc.
• • • • • • • • • · 2b.3 2a.2 1b.2 1.2 1.2
Con~_!_9._:~ b~c~l_~~lo r:!'_V<.:cn de su·c <;:_,?'-ss io..E.,'? eks ( hy gr_O}?hyte n,
ubiquistc:;n en contactplanton)": . . .
•. ·
Salix repens • • • • . • . • • • • . 1a.2* +.1*- 2a.3*3.3
Drepanocladus aduncus • • • • +.2 +.2 +.2 3.3
Cacpylium polygamum
+.2 +.2 1b.2 3.2
Hydrocotyle vulgaris • • • • • +.1
+.2 2a.2
Euphrasia parviflora o • •
+.1
+.1 1b.1
Mentha aquatica • •
• • • +.1
•
1a.1 1a.1
Trifolium repons • • • • • • • 1.1 +.1 +.1 1p.1
Potentill&. anserina
• • 1a."}2 +.1 +.1 1b.1

l}.LJ-

2.2
3.3
3.3
+.1
+.1
1.1
1.1
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2

1

5

3

Hygrophyten -y:_an naakte open bodem:

',

..

Litorella uniflora
Carex flacca • • • • ~ •
Linum catharticum • • •

..
...

o'

•
•

+.2 ·+.2 +.2 •
2a.1 1a.1 1a.2 2a.2
+.1 +.1 +.2 +.1

Soorten uit het Schoenetum:
~choenua nigricans •
Epipactis palustris
Pallia endiviaefolia
'l'.hrinc ia hirta • • •

• • •
•••••
•
• •
•

•
•

•
•

1b.2**4.3
+.1 +.1
+.2 2a.2
+.1 2a. 2

1b.2
1.1
+.2
•

.?J~~ag:

Hippophae rhamnoides

• • • •

+.1k +.1k +.1k xb.1

Ophiof!;losseto-Calamagrostidetum met begeleiders (veel
VJeideplanten):

.. .
.. .
..
.
.. .

Calamagrostis epigeios
LrJontodon autumnalis •
•
•
Tr if oli urn. pratense
•
Calliergoncll.a cuspidata
I1ythrum saliearia
•
• • •
Ranunculus flar:mula
• •
RL.inanthus glaber • •
•
Zie verder de aantekeningen bij
groep, vanaf Ophioglossum.

* = juveniel
** - vegetatief

1. 1 4.5
2a.2 +. 1
2a.2 1. 1
•
1. 2 +.2
•
+.1 +.1
•
+ .1 +.1
+.1 1. 1
5 voor deze soorten-t.1

•
•

•
•
•

0

•

•
•
•
•
opname

eerste duinenrij

Schetskaartje:
pad

--·-

-~---------------------·-------;

3
Honogeen

1

4

Sc hoeneturn
1956 afgeplagd

-------- - --·--- ----

5

195.8(?)
afgeplagd

2

dichter en hogere pionierveg.~
aspectbepaald doo1
Juncus articulatu~

-12Systematiek en indeling van het Nardo-Galion

Ru Rasch

Het Nardo-Galion omvat begroeiingen die op verschillende
manieren eon tussenpositie innemen tussen enerzijds grasen·anderzijds heide-achtige begroeiingen. Daarom· ook zijn
zij in l1et verleden vaak bij laa. tstgenoemde begroeiingstypen ingodeeld:·diverse subassociaties van het CallunGtoGenistetum en het Holinietut1 vallen tegenwoordig onder
het Nardo-Galion.
· ?reising· (1949, 1950) onderscheidde het Nardo-Galion,
dat hij in de Nardetalia met de·Calluno-Ulicetalia Tx 1937
samenvoegt tot de·lilardo-Calluneteao Gaase::J.beak (1958) en
Rascll ( 1963) bevJerkten ~et I:c..rdo-Galion voor Nederletnd.
'i~em;lerkend voor het Hê,rdo-Galion zijn m.i. de volgende
punten:
1.Structuur~ Deze is principi~el gemengd, waarbij drie
elementen te onderscheiden zijn: een grasachtig, een hoideachtig en eo~ kruidachtig ele~ent, ~aarvan elk eventueel
kan overheersen.
2.rloristischa samenstDlling. Deze omvat enerzijds een
'verdichting' van die varr de ~eidevelden (alle kensoorten,
die vroe~er ondersc~eiden werden voor de hoide-e0nheden),
anderzijds veel hei-vraom~e elosenten, vnl. bep~ald door
loc::,le omstc:ndig~::c;c_'.on ( 1Jv. o'X~J-os·tie, or!l:ringendo vegota.tie,
plc:.nte:1geogrc:.fisch.:; é<.spoc tm1., bod·em, ::-..ntlu:opo-zoogene
invloeden), velke elementen veel ~trokor vertegenvo~rdigd
zijn d&rl in • nonu.le 1 hei. Eet is mogelijk eon soortengroe:p
op te stellen die soorten omvc.t die ty:pisc:1 of Oiltimécal
zoorlwmen in het :t:nrdo-Gê.lion. De zo groep vu.l t ü1 drie
onc,ol~sroepen uiteen:
n.typischo ruig~' on 'schrale 1 grassen: Nardus stricta,
Sioglingia decumbens, Fostuca ovina, Agrostis tenuis.
b.meest kle±ne on onopvallend bloeiende kruiden, vooral
voorkomend in de droge en matig vochtige Nardo-Galions:
Potentilla erectu, Carex pilulifera, Viola canina, Veronica
officinalia, Galium horcynicum, Luzula campostris, Luzula
multiflora, Luzula congesta~ Euphra~in nemorosa, Botrychium
lunc.ria, Polyg~ln vulgo.ris, Ci:'..rex ericotorum, Antennaria
ä.ioica (ev. nog ~-Iiero.cium pilosell.a, ~~ieracium umbollatum,
Hieraaiurn laevigatum, Ey:pochaeris rndicata, I,eontodon
autumnc,lis).
1
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c.meest grote en/of opvnllond bloeiende kruiden, voor:'.l
in hot vochtige en nntte Nnrdo-Galion: Dactylorchis
maculata, Plat~nthera bifolia, Podicularis sylv:::.tica,
Gentiana pneumonanthe, Succisa prc,tensis, i~rnic~ monto.nc:.,
Scorzoner& humilis, Cirsium dissectum, S:::.lix repe:1s ssp.
eu-repens.
~et voorkomen vun deze soorten in 'normqle 1 heidon 3eeft
deze een 'Nnrdo-G~lion-~spect •
In het algemeen komen geen typische Nardo-Galions voor
met minder dan vijftien soorten hogere planten. ?Qnneer hot
soorten-aantal (uitgezonderd bij het Fostuca-Sc:.lium-gez.)
onder de vijftien ligt, is het beter te spreken v~n een
fragmentair Nardo-Galion.
3.Dynamo-genetisch blijkt het Nardo-Galion steeds het govol~
~e zijn van bepaalde optredondo ~eranderingen het zij in
ruimte (oecologisch), het zij in tijd (gonetisc~), meestal
van zeer fijnzinnige aard, ganneer de omstandigheden tonminste de ontuikkelin3 toelaten van vegetaties, die aan
bovengenoemde punten voldoen. Tallos is het aantal facto~en,
dia d0zo overgangon-vornnderingen kunnon doen ontstaan:
betreding, berijding, beueiding, storing, 'randQerking',
1
rest~erking 1 , br2nd, plcsgen, maaien, herbegroeiing vc:.n
oud cultuurlcnd, bep~clde successie, hellingen, edaphischo
scheid1n_gcm.
1

Indeling:
Bij de indolin~ van het N~rdo-C~lion norden do volg8nde
punt0n bekeken:
1.Vochtigheid: eon driedoling in droog, vochtig on nat,
gelijk J.T~.do 2~idt(1961). Vochtig is hier dus niet do
toGenstelling tegenover droog, maar de vochtigheidsgraaJ
tussen droog en nat.
2.Structuur: eon driedeling evon0ens in een heide-achtige
structuur (orchidee~nrijke heide), een grasachtige en een
geccngd kruidachtig. Bij de droge en natte Nardo-Gaiions
bleek de scheiding in drie~n niet altijd even bernakkulijk te
trekken, zodat daar andere punten de onderscheidingen ty?erc
3.Plantengeogr2fische o.spectEm. Dezo bloken bel,:ngrijl: te
zijn in de droge en matig droge gras-kruid-achtige NardoGo.lions.
4.Florischrische aspecten: deze bleken slechts bruikbaar te
zijn voor do onderscheiding van het ~~tte grasachtig-

ger:10ngde N.:::trdo-G.:üions door h;..;t optreden v.:::tn blc..uugrnslnndsoorten. Een floristische indeling vnn het gehele NurdoGnlion, zoals ?~cising(1950) en G22senbeek(1958) voorstc..~n,
bloo~;: zinloos on onbruil~bu'J.r, evcm:::.ls net ondurscheid tussen
diluviulo en insulnire Nc..rdo-Gc..lions bv. (ui tzonderin;:_; zie
punt 3 nierboven).
Ik onderscheidde zes

gezelschnp~en:

1.Festuca ovinc..-Gc..lium hercynicum-gezelschnp TI.:::tsch 1963.
Culluneto-Genistotum nc..rdetosum Tx 1937;
C2.llunc..-heide Cnrex ericetorum-vnrinnt J.Th.de :Smidt 1961;
'Festuca-Vegetntion' Cnsimir 1959.
Samenstelling, oecologie: omvat de droge vnl. gras-kruidachtige ~~rdo-Galions van hot diluvium. Dominerend nac..st
de vier typische gr:::.ssen nog bv. Agrostis spec. en Holcus
lc..1mtus. Oudergroop c Vé'..n do lk. rdo-Galion-groop ontbreekt
vrijue_+ geheel, onderé;rocp b zoor regeLmti~; c..ümïezig.
Vnl.lc...Ii:gs 1.:•eg- o:c1 ::?-:J.dr>.~t:lden, soms op ber:eido plo..ntsen.
Verspreiding: mij tot nu toe bekend van de 'Ie-lune, TYVento,
Drente en Schiornonnikooc. Buitenlcmd: Liine]J'urger Heide.
Synonie~en:

2. Holini-o-=;~~rdetum ~?.asch 1965 nom.nov.
Synoniemen: Nardeturn strictau.Jon2s 1933; PlatnntheraNardus-Ass. Preising 1950;'N,rdus-Vogetation 1 Cnsioir 1959;
Holinietum caorule-::\.c n.c..rdetisur:1 Tx.1937.
S~Denstclling, oecolocio: omvat do vochtige grasachtige
Nc.rdo-Galions. Doninerend nnast de ty:pis.cl1e grasse::1 voorul
~olinia cuorulene. De verschillende grassoorten kunnen oen
dichte, doch van}: onrogelm~.tige grctsmc. t vormen, wanrin vnl.
zeggen, biezen, russen en c..ndere gr~sson voorkouen. Ondergroep
c v~:.n de nc~l"do-G-nlion-groep is ro.çelmatig doch met L1se
nbundanties vortegomJoordigd. Vnl. op gestorrde pl~cttsen,
hotzij doot betreding, hetzij door beweiding in heide en
heiderostanton. Op Terschelling op voormalig weilo..nd (Rijsplak).
Verspreiding: ~ij tot nu toe bekend vnn Twente, Drente en
Terschelling. Buite:1ü::.nd: Oost-Frioslc,nd, Noo1·d-friese ~-h:ddon
eilnnden, LGneburgor IToide.

-153.Botrychium lunnrin-Polygala vulgaris-gez. Preising 1950.
Samenstelling, oecologie: omvat de kruid-grasachtige
matig vochtige Nardo-Galions van de duinen. Floristisch
goed te onderscheiden doordat Botrychium, Polygala vulgaris:
Veronica officinalia, Viola canina, Euphrasia nemorosa
zeer typisch te noemen z~jn en zeer frequent voorkomen.
Dominerend treedt vaak Salix repons op, verder is het
voorkomen vnn Hieracium umbellatum, Plantàgo lanceolata
en Rhinanthus glaber vaak zeer opvallend. Meer Legumino~en
dan in enig ander Nardo-Galion-gezelschap. De soorten van
ondergroep c komen regelmatig, doch in kleine hoeveelheden
voor. Het gezelschap is soms zS&r soortenrijk.
Vnl. op paden door en hellingen in jong (vaak nog niet gehe2'
· ontkalkt) duinlandschap.
Verspreiding: mij tot nu toe bekend van Callautsoog,
Terschelling en Schiermonnikoog. Buitenland: Borkum,
Nordeney.

4.Pedicularetum sylvaticae M.&Tj.v~n Andel en H.Tj.~aterbol:1945.
Synoniemen: Nardo-Gentianetum subass. met Agrostis capillaris Preising 1950; 'Nardo-Galion' J.Th.de Smidt 1961.
Samenstelling, oecologie: omvat de kruidachtig-gemengde
matig vochtige Nardo-Galions en staat dientengevolge in het
centrum van het Nardo-Galion. Het gezelschap is uitzonderlijk fraai en rijk, door het ontbreken van dominanten en
het optimaal v0orkomen van ondergroep c.Het bevat de minst
hei- en Nardo-Galion-vreemde elementen.
Vnl. op karresporen, afgebrande en afgeplagde heide.
Verspreiding: mij tot nu toe bekend van Twenté (veel),
Drente (veel), Oostelijk Friésland, Terschelling. Weinig
en vaak fragmentair op de Veluwe en Centraal-Noord-·
Braband. Buitenland: Oost-Friesland, West-Vlaanderen (fr.)

J

-165.Ericeto-Cnllunetum orchidetosum Re. sch 1965 nom. nov.
Synomiemen: Calluno-Genistetum orchidetum Diemant 1937;
Ericetum tetralicis subass. met Succisa pratensis Tx.1937;
Orchis rrmcula ta-varianten van Calluna-Eric a- en }~rica-heide
J.Th.do Smidt 1961; Erica tetrnlix-Salix arenaria-Ass.
Buchwald 19L~2.
Snmenstelling: omvat de heide-nchti;;e, vochtiGe en natte
Nardo-Galions, bokend nls de orchide~nrijke heide. Dominant
zijn ~rica tetrnlix, C:clluna vulgaris, en in de duinen ook
no~::; T<;mpetrum nir;run en E)alix repens ssp. E:.renc_:.ria, terwijl in
het binnenland Molinin caerulca een belangrijke plaats kan
innemen. De scheiding in eon vochtig Erica-Calluna-gezelschap
en oen nat :Srica-i·Iolinia-gezelschap viel pr2ktisch niet Cll tijd
even bruiJ~b::te.r door to voeren, nnnr;czion & doninan ti os nOf;
al eens hot gevolg kunnen zijn van factoren als de ouderdom bv
1
:h:-J1.rschijnlijk is eon splitsine i':l twee subassociéttios VJel
good mogelijk.
Do toevoeging orchidetosuo slaat op Dactylorchis mac~lata on
Platnnthera bifolia, die het gezelschap zijn groto luistor
gaven en geven. Daarn::tast is vrijwel do Gühe~e ondergroep c
goC;d vortei:~crJsJoordigd. De moslaag if; hier mc;esti".l rijkor
ontrïil~keld c_:;.n in de andere gezolsch:::.ppen. Het is hot enice
gezelschap dat over grotare opporvl0cken dan enige tot enige
tientullen vierknnte motors voorkomt.
Vnl. op afgebrnnde of op andere v:ijzo beÏnvloede hoi, vaak op
rijke bodems, keileem (Drente).
Verspreiding: mij tot nu toe bekend van Twente,vnl. nat),
Dronte, Torschelling en Callantsoog (vnl.vochtig). Fragmentair
en/of weinig op de Veluwe (Beekhuizer heide) en Centraal Noord
Brnband.
Buitenland: Borkum, Noordfriose Waddeneilanden( Sylt, Amrum).
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6.Gezelschap van Erica tetralix en Carex hostiana en
pulicç;tris Rasch 1965 nom.nov. (kort: gez •. van Erica en
(Carices).
Synoniemen: Malinieturn caeruleae subass. v. Festuca capillata Tx.1937; Malinieturn juneetasurn acutiflorae V.Andel &
Waterbolk 1945; Nardo-Gentianetum subass.v.Hydrocotyle
vuigare Preising 1950 p.p.; Ass. à Succisa pratensis et
Silaus pratensis Duvigneaud 1955; 'Cirsieto-Moliniotm 1
in J.Th.de Smidt 1961.
Sam stelling, oecologie: onderscheidt zich zeer gemakkelijk
door het optreden avn blauwgraslandsoorten als Çirsium
dissectum, Carex hostiana, Carex pulicaris, terwijl ook
Molinia caerulea en Carex panicea hier belangrijker zijn dan
ih de rest van het.verbond. Het gezelschap omvat natte,
zuiver grasachtige (molinia) tot gemengd-kruidachtige N... Gs.
(Cirsium dissectum); miss6hien is een scheidingirttwee
. subassociaties moliniètosum en cirsietosum mogelijk. Verder
C~mvat de soortensamenstelling yeel moerasplanten uit
Parvo- en Moagno-Caricion, die in de rest van het verbond
ontbreken; het gezelschap kan een laatste wijkplaats zijn
voor zóér zeldzame soorten als Cnruul verticillatum, Selinum
carvifolium en Eriphorum latifolium. Ondergroep c komt
rogèlme.tig voor.
Vnl. op afgeplagde en/of gestoorde stukken of langs voedselrijk6 vennetjes, steeds op rijke of zeer rijke bodem.
·
Verspreiding: mij tot nu toe bekend van Campina, Achterhoek,
Twente, 0ostelijk-Friesland, Noord-Drente en fragmentair van
Terschelling en Schiermonriik6og.
Het Hypericum maculatum-Polygalavulgaris-gez.Preising 1950
reken ik niet tot het Nardo-Galion, aangezien hek voorkomen
in het Nederlands- Noordwestduitse Laagland slechts een uitJ,oper
is van een groter verspreidingsgebied in de Ardennen,
... - .
Vogezen en Midden-Duitsland tot Behemen.
•Li te ratuur:
Preising, 1950. Nordwestdeutsche Borstgrasgesellschaften.
Gaasenbeek, 1958. Het Nardo-Galion saxatilis in Nederland.
Rasch, 1963. Enige aspecten van het Nardo-Galion.
Ra~ch, 1964. Het Nardo-Galion op Terschelling.

J

-18Boekbespreking.
R.T~xen - Der Maujahn, Skizze der Pflanzengesellèchaften
eines wendländischen Moores.

In de algemene iRleiding tot het artikel over de hoogvenen van
Tt7ente. van Ve.n I1eeuwon t7ordt de 11 Haujahnn genoemd als westelijk
gelegen voorbeeld van ~en middeneuropoes hoogveentype.
T~xen heeft dit gebied, dat·bij Dannonberg in het Oostelijk
gedeelte van Neder-Saksen is gelegen, beschreven in een in 1962
verschenen publikatie.
·
Bet is eon nu een beschermd hoogveengebied in het Nederduitse
laagland, dat in oen nog niet geheel gekultiveerds landschap
is: gelegen. D~t gebied on dus ook de beschrijving ervan is voor
Nsderlandse veenliefhebbers bijzonder interessant, omdat het
een hoogvecnko~plox met een meer continentaal karakter is en
omdat het niet zoals de venen in Nederland als een brok woeste
grond in een ontginningelandschap ligt, maar nog in een 11 organis
varband rJet andere meest halfnatuurlijke landschapseleme}'J.'b€n.
Deze worden ook beschreven.
A.H.

Willen de mensen, die in de afgelopen zomer of winter
matoria~l van Usnea on/of Aloetaria (baaramossen) in ~e
Hautes Fagnos verzameld hebben dat aan mij zenden. Dan zal
ik het dotEermineren en daarna terugzenden~
Albert.
~at

betreft de sjocgroep-activiteiten van de komende maanden
kan je het volgende al vast noteren:
5-8 juni ?inksterkamp in Oostelijk Friesland (Borkum bleek
heel moeilijk te organiseren, o.a. door de boottijden)
12-13 of 19-20 juni Renswoude in de Zuidelijke Gelderse Vallei.
7-14 juli - sjo9groepzomerkamp in Noord-West-Overijsel oTlvvT
·sarn Segal.
16-26 juli- gesp~cialiseerd bandszomerkamp in Orvelte(dr.)
Hopelijk worden al deze uitingen, net als de afgelopen weekenden
e.en succes 1

