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Redactioneel.
Deze derde ITruip~iauws, die jullie bus bi~~englijdt, is eon
nummer gohcol gevuld mot kleine bijdragen en vcrslacon van
sjocgrocp-uitin3en. Hiermede wordt dus aangetoond dat Kruipnieuws niet alleen 1 hoog-votenschappelijko' artikelen hoeft
te bevatten, maar dat ooL allerlei kleine borichtc21, verslacjcs,
leuke o:Z ')ijzondore opno.rno~1 mot cor.,rJe:.1t2.a.r, etc. zeer nell:om
zijn. In8~rs op deze oa~iar ~ri~ncri rillorlei bijzonder~, bp zichzelf :'liet zozocT bclo..:.1,srijlcc
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blicccrd, dan hooft meteo~ een groot aantal mensen er wat aan,
wordt hi~ niot gcpublicoo~d, daa hooft slcc~ts do vrrnnooer zelf
o:.~
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eens goed door te snuffelen O@ te kijken of ar
i1iot ie·és insto.cct 1 \JD.G.TVC.!l jo da:1!:t, do.t a"1dcre:1 1 die dat tc:;:rcin
of gobi0d n~ot bezocht hebben, c~ toch iets a~n hebben. Ik zou ook
elke sjocccr nillo:1 vro.gcn zich eens gocc'. to rco.lisarcè". nat de
opnamcnboo~jos
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nij nog.al eens kruipond verrichten. Zie vardar ook do bijdrage
van Albbrt i~ dit c..rtikal.
J.adactour
Onze Bibliot:1oco..ris JaE Vogel is L:niddols gctrourrd e:1
verhuisd; zijn nicunc adres is B.:::r~tc'Üm•.ll 38 Bu1nckou.
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-3Ru Rasch - Twee Veluwse Heideweekends 24-25 april en

8-9

~ei

De sjocgroep begon dit jaar zijn activiteiten met twee
weekends op de Veluwe. Het eerste weekend, gehouden op het
kampeerpaspoortterrein op de Hoge Veluwe bij Hoenderlo, keken
we speciaal naar Carex ericetarum (hoidezegge), een van de
vroegstbloeiende zegge-soorten. Zaterdagsavonds bespraken
we o.l.v. Piet Bakker het voorkomen van Carex ericetarum op
de Veluwe, naast nog wat andere algemene dingen. Toe we de
volgende morgen op excursie gingen, vonden we Carex eric etorum_ al vrij gauw, in het Noordel ij~~ gedeelte van de
Hoge Veluwe in een open, ijle heide'l die nog brandsporen
droeg. Tot nu toe was Carex ericetarum vrijwel alleen bekend
van plaatsen die biotisch of anthropogeen gestoord waren,
zoals heide op oude akkers, oude karres~oren, ~angs fietspaden, o~ stortplaatsen, eens geploegde heide, etc., zodat
deze vondst vorder perspektief gaf aan de verspreidingsmogelijkhodan van de soort.
In het begin van de middag vonden He Carex ericetarum weer,
nu in het Deolense zand, in een gebied dat over vrij grote
oppervlal~te begroeid was met een gras-vegetatie, die sterk
neeg naar het Festuco-Galietum hercynici met Festuca ovina,
Calluna vulgaris 1 Sieglingia decumbens, Galium hercynicm,J,
ctc .. (schapengras, struikhei, tandjesgras, .iliiggend t1alstroL
De plaats lag dicht bij een wildakker, zodat aangenomen kan
worden dat ook dit gebied sterk begraasd is en wordt. Tot
onze allergrootste verrassing vonden we er tussen door
enige exemplaren van Botrychium lunaria (maanvaren), een in
het binnenland z~~r zeldzame soort, mij verder alleen nog
bekend van twee ~laatsen en T~ente (Fayershei bij Vriezenveen en langs het Kanaal Almelo-Nordhorn) en misschien nog
6&n in Brabant (Leemkuiilien bij Dorst). We maakten een opname
'
-bij
op deze plaats (dus met Botrychium en Carex ericetarum
ellmar) (zie opname 1); merkwaardig was dat hier ook Viola
canina in voorhsJam (hondsviooltje), een soort die ook in de
duinen in het Botrychium lunaria-Polygala vulgaris-gez. veel
met Bötrychium samen voorkomt, maar die in het jnlandse
Festuco-Galietum hercynici ontbreekt.
r
Later op de middag maakte we met Piet Bakker, die zich
toen weer bij ons gevoegd had, nog een opname met Carex
ericetarum in het Jraamsveld, iets ten Zuiden van het Deelense Zand, een terrein, dat nog duidolijk de sporen draagt van

-4het vliegveld, dat t:r gedurende de 'I\veede :-.roroldoorlog in
is aangelegd, in de vorm van stroken, die duidolijk meer
gras bevatten dan de omringende vcgetatio (zie o~naoc 2).
Ten aanzien van Botrychiuo lunaria kan Porden opgemerkt,
d2t dit jaar Lonnolij~~ een O}tiot::;1jea:c~ voor do soort is
geweest. :?iet Bal~ 1 c::Gr vo~o_d de soort na hot ,,;oe ken nog op
diverse andere ~laatson O) de Vcluve, vaak in grdtb oxcm]laren.
()ol: .So1lman · De Vos ( 1965) meldden het o:;_Jv;:ülcnd voel
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Dookend Deo.

GGClurendc ~-:.ct ·b!cec~o TJeeL:cnd bij Rheden, Yrcrdcn uo gedurende avond, nuc~t a~ valgun~c morsen tot negen uur geteisterd door o~'lèèfge 1)J:'O~~cn rogon. Gollèl~~~ig ~~Lw.rdo het uacr
onvorrvacJ.-:>.ts snel op on dl~oogdc de Fi:nc: c~c natuur snel. ;~;o
begonnc11_ uc cc;J. Handclin.g cloo:c ~h:t Zuic~oostelijl:o he::.~ on
bosgobidd va~ de Veluwe, do Bockhui~cr ~oido on do ~ortll
Rhedcnsc heide ~ij de 2osbank, zeer sterk gaaccidcntacrdc
heide, ;;ede cl talij 1c O) leeD_. Gadoclto VLcn de Daokh'L~izor
heide moeten o:cc~ideo~nrijk zijn (Ucsthoff 195f), die
we ec~tor niet ~ebben gevonden, ~ogclijk ook ton gevolge
van l1.ot vroc:gc seizoen. ·iel vonè.en wc o:;_J een l1ellL1.z; in
Bockhuizer heide on wat rijk, ijl type hoi met voel Galium
harcynicè1E1 (echt vmlstro) en Ca:ccx c8.r'y'opl1.yllca (voor j.:::.a:cszcggo), welke laatste soort nauw vcrwant is a.:::.n CGrex
ericctoruo (zie ook de bij~rago v.:::.n flbcrt over deze soort),
tussen do ovorvloe~ige boomo?slagq Zowel de mot heide b6grooide
hellingen als do uegkantjes on wallotjes in ~ct bos leverdon
talrijke interessante mosvondsten ov. Ook buzoc~ton wc do
vindplaats van Tricntalis europao.:::. (zcve~ator) onder oud,
dicht naaldbos aldaar •.
·Ongovocr 16 mensen maakten dit ovcncons gcsla~gdo weckend
moes

Li te ra tuur betreffen het Care x ericetorum-vJeelcend:
-5K.den Hartog. 1950. De sociologische plaats van de maanvnren in de
duinen. Kruipnieuws 12de jaargang.
F.Sollman en K.de Vos. ~nkele vind~':Üe.atsen van de maanve.Ten bij
Haarlem en Zandvoort. Wintergroen 7,4, 1965. (orgaan van de Plantenwerkgroep der CJN)
~
V. '!Jesthoff, 1965.Excursierapport. De l-Ioge Veluwe als groeiplaats
van Carex ericetorurn.
H.Uittien, 1931. Enige ple.ntengeografische opmerkingen over de
Veluwe. N.K.A.42.
Litteratuur betreffende het weekend bij Rheden:
1958. De plantengroei van het Nationale Park Veluvezoom. 'c'Jet.~~ed. der K.N .N. V.26.

V.~esthoff,

Opnamen met Carex ericetarum van de Hoge Veluwe.
1.25 april 1965. Deelense Zand, co~rdinaten 187.6 454.3. Opp.2t.3
m2. Xruidlaag: bedekking 65 %, hoogte 10(-30) cm; moslaag 60%.
2.25 april 1965. Braamsveld, co~rdinaten 187.2 453,5. In de oorlog
omgeploegde heide. Opp. 3}.21 m2.
Ktüidlaag: bedekking 95 %, hoogte 5-10(-40)cm; moslaag 5 %.
1 a
1
2
Agrostis canina
Deschampsia flexuosa
+p
1a 3
Festuca ovina
Hieracium
piloselle.
+p
3a 3
1p 1p Cc-,rex pilulife:ca
Care::c ericetarum
+r
Céèlluna vulgetris
2a
in 2: 2a afgest.,ib.2 veg. Polytrichum piliferum 2b 1a
Rumex acetosalla
1p 1p Pol. juniperurn
1a 1a
Sieglingia decurnhens 1et +p Cladonia pyxidata
x
1a
1p .;-+r
Gali~m hercynicum
+ 1p Clnd. impe:ce.
Clad. spec.div.2 s~ec&1n
ViolCL cnnina
1p L1- si:::>ec.-~
1b
Genistc. piloset
+
Dicranum
secpariurn
2n
+p
Molinia caerulea
1a Cephaloziella spec.
1p · 1p
Botrychium h.mCLria
+
Barbilophozia
lycopod.2b
Genistn anglica
+
Ptilidium ciliare
2a
Potentilla eiecta
+
Pleurozium schrberi
1b
Pinus sylvestris
+
Cerntodon purpureurn
Achillea millefolia
1p +
Pohli2. nutnns
x
Hypochaeris radicata +
+p
1p Farmelia physodes
Cärex arenariet
+r Lophocolea bidentnte.
+p
Sc.lix repens
1a x =· wel aanwezig, niet gesc~1èi. t.
Luzula campestris

-6liet weekend te Zegveld 22-23 ~ei 1965 - Albcrt Hbokstra
Inleiding:
W2.nncer hot IJo.:;_odo-Ga.lion omschreven \JOrdt als c;on begroeiing, door gro.sson, kruiden en door dwergstruiken gevormd,
dun moet dit vcrbond enerzijds afgegrensd notden vo.n do hoiao,
de eigeniliijke duorgstruikvogot&tie, en uhderzijds van de
begroeiingen va.n alleen manr grassen on (of) kruiden. Iïet
eon dergelijke begronzing op grond van de st~uctu~r-moct een
floristische typering overeenstemmen. Niet alleen in ~truc~
turecl opzicht neemt het Iïardo-Galion eon tussenpositie in;.
in het half-natuurlijke landschap zijn Nardo-Go.lion~bcgree
iingcn vaal 11 hulvurwege;; tussen dG hcièl.o on ~1ct wilde hooiland, bv. op ~e ro.nd van eon beokdal, ontwikkeld. Uio do
flori~tischo ~amcnstclling vnn hot Nardo-Galion wil onderzoeken, moot zich niet boperken tot wat hij daaronder wil
vctsto.un. Bijna qllo soorten komen ook in uitgesproken
andere vegetatie-typen voor.
Niet voor niets gingen wc daarom nuar Zogvold. Het is ~6n
van de weinige plaatsen in Nederland vaar cc~to blauwgraslanden no~ in hun vroegare luistor bcw~ard zijn. ~cliswaar
bevat ~at resorvcat maar con klein gedeelte van de vroeger
zo uitgcst:rcktc schraallanden langs do ~ieyc, maar do overgoblovan stukken zijn groot on gaa~ genoeg om dua:rvan oen
ind:ruk te kunnen goven.
;3oc;vcld:
~ct blauwgrasland hooft Z~Jn naam niet zomaar gekregen.
;~oli11ia cc.cruloa (::,"lij)ostrootjo), Carcx ~Janicca (blauvw
zegge), Agrostis c~ninri (krui~~nd struisgras), Succisa pratensis (blauue bwo:,J) on Cü~sium dissect"L'.L1 (Spuo.nso ruiter)
hebbon allo ongeveer eenzelfde, grij~blauwo kleur. Molinia
don::i.n.,:;ort voll:oncn in hot Noordelijke :;Jcrcool on cmdorc gcnocndo soortc1,_ komen loegolmatig, sous voel, voor. In do
lagare dolen ook voel Eriophorum angustifloiuu (vconplui~)
on vardor Anthoxanthum odoratum (reukgras), Potentilla orccta
(tormantil), Caraz nigra (gewone zegge), Violu ~alustris
(moerasviooltje) en Gcnti~na pnaumori~nthe (klokjesgentiaan).
In do mosl~ag ko~t op de drogere go~oalto Leucobryum glaucum
(kusscntjos~os) ~oor vuel voor. De grote homogeniteit van do
begrooiing is vooral opvullend.
Do Zuidclijl;:o ::;creolen zijn mindor convormig en voel soortenrijker, vooral langs do sloten. In con enkele meters brede

-7rundz8ne langs deze sloten groeien do hundekenskruiden
(Ductylorchis wajc..èlis) en ook nog lnrlcl~ijnen (Orchis
morio). Ook komt Curax hostiuna (blonde zegge) er pluatso+ijk veel voor. Curax pulicaris (ulozogge) hebben we niet
gevonden.
Op do excursies van zaterdag on zondag hebben wc con goede
indruk gokregen van het blau\Jgraslund, zoals dut in het
holocene doel van Nederland ontwikkeld is (vooral was).
VoorCJ.l hot voork0li1on v.s.n Cirsium dissectum, Gcn.tio.n.s. pn.ot~~
monunthc, Curex hostiana en Carex panicea, was voor con man
V2.n do zandc;ronden bui tongc-:JOon int8ressant. Ongetwijfeld
hoeft hot regelmatige maaien con grote invloed op de begroeiing. In het Noordelijke porcool komt hier en daar Erica
tetralix voor (dopheide), maar waarschijnlijk ernstig gehinderd in zijn uitbreiding door het jaarlijkse maaien en
do dichte grasmat, die zich da2.rdoor ontwikkeld.
Het weckend was als sjocgroepuiting zeer geslaagd. Zr
vierdon enig~? opgamen gemaé-:.kt.
Opnamen, gemaakt op hot waokond in Zegvcld.
Opname 1: in het Noordelijk porceel van het schraallandenreservaat langs de Meye. Zeer homogene begroeiing.
Het terrein wordt eens por jaar jaar machinaal
gemaaid. Opporvlakte 4.4 m2.
Kruidlaag, hoogte tot 25, gem. tot 10 cmo bed. 20%;
dood materiaCJ.l 40 %; moslaag 95 %
Opn2.me 2: lc.ngs sloot in hot middelste van do Zuidelijke
percelen. Opp. 2.4 m2. Kruidlaag hoogte tot 75 cm,
g0middold 10-15 cm; bedo~king ~owiddold 50 % ;
moslaag 90 %. Zie ook tekening boven aan pag.8
/

Opname

3: In hot dorde perceel, in het middcngcdeelteo Grondwator staat bijna tot het maaiveld. Bodem 11 rimpcligi 1
(parallelle sporen van maaimachines). Opp. 4.4 m2.
Kruidlaa~: hogte 5-25 cm; bedekking 70 %. Moslaag
bcdol:king 10 %.
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3de

lieye
.weg

2c1e
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~JO.S·~

1ste

·Pl1réLgr:.1ites

sloten

*

=met Valeriana

'f

oevPrranèl.

_jes

Carices

Co~aru~ ~alustre~

L~simac~ia

Schetsje

vulguris.

VQil

de ligging van opname 2 en vegetatieschetsje
1

~olinii caerulea
Viola pc,lustris

2b.5 3 .__,c:;
+y
+lJ
+r
1;?
+T
+·I?
+r
1a
+~J
1j:J
î ~')
1a
11J
2u

l'l·i[;TB.

Gentiana pneurnonant~e
Succisa Dratensis
I_)otentilla Grect. -a
!~:.1 t~lO Xéll~ t~ll~E~ 0 do:cê~ t Vwl'J
Lysi~ac~i& vulgaris
Ca:.,e~~

~J\~ll1ic

ea

2

JuncPs effusus
Lyt~ru~ saliearia
'

Anthoxanthum
Dactylor1

Phras~ites

Opname

Cal"e~~

..

Ca:cic c?'s "

dioica~

1p
+~J
.

3pha;num acutifoliurn
Cep~alozia connivens
~ypnum cupiessiforme
Leucobryum glaucum
DieraDurn s::Jec.

+r

Sol

L~~

+~)

+r

+r

+l:l
2b
+iJ

L•r

+Il

3
,Slec~ts éénr.12.al kvmmen
voor: in 1:
?olytrc~um commune 3
Spha~num palustre 1a
Aulacomnium palustre +p
Odontoschisma sphagni +r
cf.?ohlia nutans +p
in 2:
·
~:ll'"'agL1i tes co::~1r.:1l~Ilis 1lJ
Curex ~ostiana 1p
Dactylorchis majalis +p
Ül"c:üs morio +p
2a.
Lu~ula cultiflora +P
!yCrocotyle vulgare +p
rr:r~J~la al-J.Cisti.folia +r
~~;cricu~
snee ~ o Jr~
--u
Calypogeia tric~ornanis
c.: .l o 2rn
squarrosus +p.

3

-J-r

...t.: .....

--

·~·-~

..L

·

q

__ ..

..1..

Uniurn hornuu 2b Rhytidiadel~hus
in 3:
Erophorurn an~~stifolium veg. ten ~ele fr. 2b, iienyanthes trifoliata 1p, Cirsium dissectu~ (= C. x spuriuc) 1p~ ~anunculus
flamrJ1Ü2. +r, Agrostis canina lp. D:c""eiJanoclaaus cf. achmcus 1a,
Calliergen cordifolium +p~ Sphagnuc cf. teres +~.

-9Ru Rasch - Het Pinksterkamp in Oostelijk Friesland.
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Het Pinksteren trokken we naar een voor ons tot nog toe volkomen
onbekend gebied, nl. het zgn. scharrengebied rond het Koningsdiep, ongeveer gelegen ten Zuidwesten van Beetsterzwaag. Het
hele gebied van Oostelijk Friesland, van ongeveer de grens met
Drente tot Drachten, bestaat uit een afwisseling van ongeveer
West-Zuid-Dest-lopende evennijdige zandruggen met daartussen
beekdalen, waaronder bv. het dal van de Linde. Het Koningsdiep
is de Noordelijkste van die riviertjes9 De structuur van het
gebied is nu zo, dat de dalen, tenminste in de onmiddellijke
nabijheid van·het riviertje, ingenomen worden door vochtige
wei- en hooilanden, terwijl de ruggen begroeid zijn met bos.
Op de ruggen liggen natuurlijk ook de (zeer langgerekte)dorpen
(met namen als Hemrik, Terwispel, VJijnjeterp) en de oude ontginningen tot bouwland. De hellingen van de ruggen, of in ieder
geval de overgangsz8ne tussen beekdal en zandgrond werden in
beslag genomen door de zgn. scharren, een verzameling van allerlei vormen wild gras- en hooiland tot heide. Van deze scharren,
en bovendien van enige andere 'normale' heidevelden is nu in de
strook ten Zuiden van het Koningsdiep, ongeveer over een lengte
van 8 km en een breedte van 1 à 1f km, vrij veel in redelijk
goede staat bewaard gebleven. De terreinen, die wij bekeken,
zijn de volgende, van Dest naar OOst: Lippenhuister Heide,
Scharren bij Hemrik, Scharren bij Wijnjeterp (ook bekend onder
de naam Heide bij de Hooiw~g bij Duurswoude). Wat verder van
het Koningsdiep af ligt de Heide van Duurswoude (onmiddellijk
ten Zuidoosten van Duurswoude), die wij nog vluchtig bekeken.
Het is met de Delleburen, die Zuidelijker, tussen Oldeberkoop
en Gorredijk liggen, het enige grote heideveld in het hele
gebied. Van deze gebieden is de Heide van Duurswoude Staatsna tuurreservaat onder beheer van het Staa tsbo,sbeheer, het Schar
bij Bijnjeterp Staatsnatuurreservaat, en een fragmen~van de
Lippenhuister heide is in bezit van It Fryske Gea.
De Lippenhuister Heide bekeken we zate~dagmiddag met de zes
mensen die het eerst waren aangekomen. Het bleek een vrij uitgestrekt, vrijwel geheel kaal heideveld te zijn, waarin de
vochtige en natte heidetypen met Erica t0tralix (dop~eide)
overheersteno Een vrij groot gedeolte in het Noordoosten ervan
~leekmcent te zijn afgebrand, waarschijnlijk in een ongunstig
jaargetijde,- '.-:ant de regenaratie veel te wensen overlieto Daarbij was het terrein doorsneden met greppels, zodat het de

_j

indru~ maakte ontcinnings~laar te worGen se~aa~t. Opvallend
was dat de ~opctruo nig~us (kraaiheide) - dia in h0t binnanland
clochts o~ de Oostfriese hoidon vcclvuld~g voorkont - al in
grote struiken van 1 m u~s uitgegroeid, terwijl do Calluna
vulgaris (s·crui~;:llaü1e) on ::Zrica tctrali:: struil~jcs nog 1clein
1'.'arcn. De ro:èèCtic v2.n ::.::r.:::_)c:trl'.ï1 o:; brand is Wo.é.:r.scllijnlij~~ nog
Daar weinig oc~dar ~actudcerd, u~ngczicn de s ort in de g~oto h
heidc··complc~~2:.1 van ~:c'e:nte 1 Ovorj_jscl, GclclcTlanc.1 e"1 Jocrd~
~rabant, weinis, en dan nog oaestal op bizcndcre standplaatsen
( h.c irarldc:rl, l10L1'fO 1-t jas ~ .s.-tt~i f é~ P. ii1e ~1.1] ct c
voo l"~.:o;~j t ~ ~ VcJ.7 c:~ r
l1

)

:\:\7arn COTJTC~e.. lifJ

clé11liculatn VC0-l yooT in. h.~t [?_~~-.;;cbr~~-:_n.dc c;odGGlt c. l:..IoeYio 1- do z ~ soo1:-- t é-:.lc;c:l~!o on i;s voor lzo..:J\J lc~~c te; n, ·.1 c;,.s do z ()

VOndst o:J

C0:1 O:fjCll

llêcidc iets

l1::.. 2U\JS

VOOr ons. '7a,_~~.rscllijnlijl-::

is · l1i0T oc::,.1 SLtraonha.ng 111et c~c grot-ere luc~~1tvcl1ti3~~.:;id Vèl.l~ l1ot
gebied ten aanzicm van de; Oostelij':or en Zuidoos·~olj_jkcr

gelegen gobiodc~, i.v.m. zijn grotcro nabijheid tot do ~ust.
Vorder vonden De in het gebrande gebied veel Nardus stricta
00"'
">l r,--,.~ c•) ? ·::;onst'lC·-·
''IT'Î n·" ( SC~1~')o;-10'>":c>S) ·'>l ('.,,,., .• '"l ll'l
"-'
- i -f"-.L'a
nilryn~~")
(
:;~t Zuiduastelij~cr in ~ct gebied, in het ongebrande gedeelte,
vonda~ ua langs con braad s~oor een Nardo-Galion, met PediculD.ris s;;-l'\zia ti cd ( bos~:.~,Tt.::.l blc:d; , Gc:üic::lna pne:v.:.:o;.1c,il t~1o ( klolcjesgontiaan), Nardus stricta en andere soorten. (~ie opname 1).
Do. volgende morgen begonnen wc mat hot gebied te bokijken dat
(
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;:els ;'noeste grond". Zonol ten noordG
als te~ Zuiden va~ ~et I=oninsdiep bestaat het l2.ndschap vnl. uit
s·tu::~~cn bos - vaaL z;;.:;r lic::.t ;Jos Dot JJ.oi-ondo~:s:coci - kapc.;ol~aro. 1 ~t;;ri.soo::.nd

~:ar:. narde,~:

v lé:.l:t GJ..1 9 Dtt.JJ( jes :·1c: j_,

s -~t~!::j os r11igto,

s tll~:j C: s

j on.g bos

9

'\'.rc~t

weitjes, ald:crt~os, etc. Lnn~schappalij~ buitengewoon fTaai,
vesctatikundig oc~tc~ v~ij arm. ~a ma~~tcn vlak bij de ueg, die
VElT~. ~=Cl'Jl'"'::i_}~

:·wop, die

nc~Clr

:.J.C:-S.

o;,Jso·c.'orp-:;~1

~;,JO~:'C~Ol1
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lOO}Jt
~let
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l!Og

C:Gl'l

O~Jll2.il1G

Op

0011 Zè..-:.l1d-

.:;r2.vc:1 V<".l1 oen sloot. Jo :!cel

Wa,s begroeid•. r:1ct cc2.~ ~~~c.stuco-Gnlictt..1!.~~, he·C gczelschLtp van dl'"'ogo,
Vl11. gx'cLsacl1tigo IT,?. rc:o-C~alio:i.1S" (zie O]i1é.i.. l:1~ 2)
yS l'iic1dags bcroilctcn \-.r~ l1ct vol~-cl1dc GCbiod'J dat tl..i.SSCIJ.
Hct:1rilc 0~1 Dt:L-l..l"B\JOt1dc i:.:.. is gclc;go1.1 é..:.D-11 do :Iooirior~ f b.o-C Z(;ll·.

Scll<::.r (of Scllo.:c~rcm) bij '~'ijnjotcrp. ~~OO'Jel hot er, Vo.;: de
weg af gezien oven ro~mclig uitzag als de torreinon die r:e
dj_e E10rt;cn bij E2nril: ho.déLen bo~-=ol~on, bl:;:;l;: l1ct toch l1e·c alle::.'bestc gebied to zijn van he~l Oostelijke Friesland. ~ct terrein
- 40 ha groot - bestaat uit een aantal vrij grote, rcc~t~oo~igo
perceleu, S in getal, dia in hun lengterichting loodrecht O? het

:11Koningsdiep staan. Ze ZlJn gescheiden daaor greppels, soms
zeer ondiep, dan waar dieper en gohaal omgaven door een
dichte haag struffikgewas aan beide zijden. Deze scheidingagreppels lo~en ~eostal tussen de verschillende percelen
d66r, zodat een netvormig geheel (mat rechthoekige mazen)
ontstaat. Do terreinen lo,en niet door tot hot Koningsdiep
zalf; tussen de Noordrand van het torrein on liet Koningsdiep
ligt nog een stuk IJe~_land, ongeveer tor grootte van een
percool zoals in hot terrein. OngctDijfold was vroeger de
gehele omgaving zo ingedeeld, zoals nu nog in de Scharren
zelf. 7e b~kokon uitsluitend het gedeelte ten Noorden van de
Hooüreg, dus tussen Hooiwog Gn Konins diep. Do kleine stukkon
ton Zuiden ve.n de Hooiweg beko~con ue niet; ze rmron zeer
gestoord on gedeeltelijk ~ebrand. In het volgende zijn zowel
de gagovens van zondag als van maandag verwerkt, aan3ozion
we_hct gebied de volgcnfo dag weer bezochten.
Eet welke veg;cta tics zijn deze scharrem nu be:grooid? Dat
varieerde zoor, van heide en bos tot wild hooiland, dat nog
duidolijk do sporen van recente bemesting draego Samencattand
kunnon wo de vegetaties ochtor ongeveer als volgt indelen:
I Heide-vegetaties: oude droge heide, oude vochtige heide;
II Hooilandvogotatios: roeent genaaid gohcel onbemost wild
hooiland, ongomaaid zoor verouderd verwilderd onbomost wild
hooiland, verwilderd hooiland, roeent nog bemest en gemaaid,
doe~ nu niet moer. III vochtig bos. Ik meende te kunnon opmaken dat behalve het bos hier vroeger tuoe vegetaties ovorh_Jrscnd zijn geweest, nl. hot onbcmesto, wilde hooiland,
en de vcrschillende vormen heido-vegetaties,.het eerste voor
hooio?brongst, hot tweede voor plaggcnopbrengst, e.d.-Toe de
exploi ta tis- zo2.ls die ceuwonla:n.g was toegcpa.st, vcrdHoon 1
gebeurdon er verschillende dingen. De heide word ouder, natuurlijk, maar bl~ef, zoals te zien was toch nog z~or rodetijk ve.n
kwaliteit. Ik geloof dat Vooral vochtige heide, en speciaal
die op rijke hodems 1 in staat is zich zeer lang in rijpe
staat te handhaven.- De hooilanden ochter verwilderden zeer
snol en ne.ar ik aanneem met eon zoor gemengde, 'ruige' vegetatie met voel Molinia cacruloa (pijp6~trootjc) on hQide,
hier zowel Calluna vulgaris, Erica tctralix en Empctrum
nigrum. Bekijken wc do vcrschillande groei en concurrontiooigcnschappcn van deze soorten, dan kunnon we vrij ge.uw zien
wat er ge beurc;.l gaat o Van deze- se orten heeft 1·1olinia na tuurlijk een grote voorsprong omdat het hier om hooiland gaar.
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De soort zal
g~an vor3en,

g~otc

rood~

~)l2.nton

!..:l(J:_l1-J

bulten en al vrij g2uu oen dj_chto vegetatie
in do tijd dat de hoido-soorten slechts

l:o~~u~.c:1

vo:~:~1C'l'lo

Va!'l deze dl'"'ic lîcidosoorto11 ntl,
(d.u.~.

zal er maar 66n zijn, die zich gedurende lange tijd
tionto..lloil jo.rcj_1 ~-1:..nstcn.s) l:o..:n l1nn.d~~~-e. vcr1

c11igo

ttlSSCl1 ·cc11

dichte

hoge ,;olii1ia--vcgotatic, nl. =~mpo trum niJrun, con soort die
vrij ou~ uordt (in ieder geval enige nalen ou~ar dan Calluna)
on die grote halflicgcn~c of li~gendo struiken vormt op de
dichte laag lavend en dood ~olinia-Qatoriaal. Dit was dan ook de
to3sto.11d "FJG._~-,-~..,iD. v..-.ro Gl~-otc go dool ton v2.n ]_lc t terJ..'"'oin L:_o..ntro:'Ïcl1,
~~c..T·c. !ctcl"'_isccTdc

011 viellee il;: vogotat:Lo-lCl.ll1dig

zoor

als

varnildcrd onbeEîcst uild hooil;;cnd 1

vol~oudo:cd

'ongcE12c:.id,

net

:

;::~l.s

voor11ao..L1sto soorto:1 :.iolinia on Eï:1~)ctr"Lun, cc11 corJ.IJil1&tio E1ij tot
110g toe vo.11 3"'l~rg~ns ax:dcrs bokonda Do l1ic:T goscl1ctsto Oiltri~-~,:&ot

kclingsganc uqut oc~tor worden gezien ;;els con hypot~oso.
O:p vcrscllillct'_c1o y.>l'-'kl:on in c1ozc oude h•:d_-hooiLI.nd~v..::gctc.üics
Loi~wn ploleken veer r:wt rij~:c vc ;:;o-ta tics o :;::i ar groc:iél.on daa
Cirsiu~ dissoctuu (Spa;;cnso ruitor) 1 Arnica montaaa (Dolvcrloi),
Gontiana pnou~onanthc (klokjcsgcntia;;cn), Carex pilulifcra (pilzegge), S~lix repons (kruipwilg), Galium ~crcynicuu (liggend
'>1 0''.+v.L-.,0 '\)
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dia vijst op een Nardo-Galion, in dit geval de
vorm van hot Cariceto hostianao at pulicarisEricctum. lrnica troffen we hier a;;cn in oc~to natte vegetaties,
iets Dat ik ~it Nederland vcrdor nog kon van het Ecxtcrvcld on
nog ui't l10t Gildoh2.uscr Vorm, vlécl: over c',e Duitse ;rens bij
Losser; vordcr.kon de soort vrijvol uitsluitend van droog torrein •. ~rouuons, ook soorten ;;els Galium hcrcynicu~ en Carcx
pilulifora bleken heel goed nat to kunnon groeien. Hot bleek
dat Carox pilulifora veel meer voorkuam d2.n jo oppervlakkig
gezien zou vcruuc~ton, hoo~ol vnl. vegetatief. Daarschijnlijk
is de soort na de blocitijd zoor v22k over het hçofd gezien.
Dc::--~c c:c~val'ing Hord bovcstie;d tijdons hot zomcr~:e.r.1p, 'aa.J.r ~re
co~binatio,
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Ligging van de terreinen rond het Koningsdiep:
I Lippenhuister Heide; II Hemrikker Schar;
III Schar bij Wijnjeterp; IV Heide van Duurswoude.
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vegetatie onhlild-\:eld met Cirsium clissectum als één van
de hoofdbestanc~c'telen ervan. IierlcrraaTdigernijze ont~)l~o.k
Holinia er geheel. 0el vonden we er Carex pulicaris
(vlozegge) en Carex hostiana (blonde zegge), en later
lazen rre dat er zelfs Carex dioica (tweehuizige ze~ge)
moet voor'~omen (Toelichting lijst v.s.n zeldzaue :planten).
liet is te vervac~ten dat deze soort dan in deze vegetaties g~oeit. Opname 5 en 6 geven een goed beeld van deze

VeGetaties.
De randen van deze hooilanden - zowel de recent gemaaide
als de verrrilclerde - leverden in een aantal gevallen op
zicb. zelf sto.o.nde veeetaties o;J ~ vaal~ met relaties tot het
Nar~o-Galion. Pol~gala serpyllifolia blee!: ~ier een trouve
klant te zijn, verder Galium hercynicu~, en, waar het de
randen van het terrein betrof ook soorten als Lysimachia
vulsaris (uederik), Cooarum palustre (moerasaardbei),
en Viola palustris (moerasviooltje). Op tabel met de opn~Jen 7 tot en met 10 goven deze vegetaties neer. Hiervan
zou i:: allee~1 8 en 9 tot ;_,_et Na:;_~,l.o-Ga:~ion nillen rekene11:
3 tot llet : :olir'.io-::arc~e;t;lci~1' 9 als oversans tussen het
~ ~oli~1io-l·~.::t~cc~e tL~L: e~~ ~~~et C~e z. Vét!.: ~~r ie a e:r.. Cé~re:·c :)ul ie a.J."is
en hostiana. o~name 7 is ta beschomJen als een nat onzuivere
ree~uJ-~nnL'.Ll"
eerél·_ e .. "0'""•
V 1'l "1e+ ;1=-1J·te Q",'l},e"1A''te
}'100l'l'lJ}Q
"!Ó
c:
l_,_v
v
_._.J
•--'-'0
uvV
bv. iloleus lanatus (uitbol), llumex acetosa (veldzuring),
Anthoxanthu~ oderaturn (reukgras), Plantage lanceolata
(smalle ~eeg~ree), O]nane 10 als een echte contact-vegetatie,
in dit geval tussen een laag ~eer nat gedeelte ombenest,
recent gemaaid hooiland en een veel (zeker een halve neter
hoger ge1}ied met de uilde dichte vegeto..tie met v2el :Iolinia.
Zeer interes.sD.nte - en oo~·: zee:~ fraaie - vegeJ~a ties blel:en
zich te hebben gevestigd op tnee zeer lichte (ongeveer een
decimeter hoge) verheffingen in het gemaaide gedeelte. Tiier
had zich nl. een uerkelijk, rijk ontvikkeld ~ardo-Galion
gevestigd, een"Pedicularetuc met ~edicularis sylvatica (bosL:artelblad); _\rnica montana (Hol verlei)~ Gal:Lur,1 :.1ercynicum,
Festuca ovina, Gentiana pneumonanthe, Succisa }ratensis en
Cirsium dissectum, en dit alles op enl-;:ele vierLE.nto meters
bijna allenaal bloeiend bij elkaari Verder troffen ne er
kiemplantjes van Erica tetralix in aan. Ik neem aan dat juist
die lichte verhoging er de oorzaa~ van is geueest dat zich
hier totaal anders gerichte vegetaties hebben gevestigd. Dit
soort licl1te verheffin.gen kan kennelijk als c~ifferentiatie vterken die het milieu toegankelijk maakt voor veel andere
1
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-15soorten, i$c. Nardo-Galion-soor~en, Hierbij kan men er ook
aan denken dat de beschrijving van het Pedicularetum (Van
Andel & Vaterbolk 1945) juist bedoeld is voor een vegetatie
die voorkwam op een lichte verhogihg te midden van een
gebied met rijke (potklei-)ondergrond. Dit heuveltjeseffect kon ik ook in een aantal andere gevallen waarnemen.
De opnamen 11 en 12 laten deze vegetaties zien.
NaandagmiddaG bekeken ue no3 zeer vluchtig de Heide van
Duurswoude, gelegen ten Zuidoosten van Duuruoude. Deze hei
is in de eel"ste plaat.s O}}liler::elijk door het veel voorlwmen
van :smlJGtrurn nigrum. Langs i'J.et fietspad dat dymrs door de
heide loopt maakten we nog een opname van een zeer typisch
Festuco-Galietum Co9name 13). Op het karrespoor, dat 6p
enige meters van het fietspad loopt 1 troffen we dezelfde
vegetatie-aan. Het viel mij op dat Galiurn hercynicum zeer
algemeen was in het Oostfriese gebied, algemener dan in
Drenthe en zeker zeer voel algemener dan in Twente. Daarbij
kwam ochter dat we het gebied in do bloeitijd van de soort
bezochten.
Totaal tien mensen maakten dit kampje mee.
Opnamen:
Opname 1 Lippenhuister Heide. Zuidelijk gedeelte vlak ten
~esten van het fietspad; rand van karrespoor.
Oppervlakte 5x2i m2. Kruidlaag: bedekking 60 %,
hoogte 5-15(40) cm; moslaag 35 %
Nardus stricta
2a Carex panicea
+
Pedicularis sylvatica
2a Calluna vulgaris
+
Erica tetralix
2b
Betula pubeseens
2m Sphagnuo compacturn
3
Nolinia caerulea
2m Hynum cu;ressiforme
Salix repons
2a Pleuroziurn schreberi
Anthoxanthuu oderaturn
1p Gymnocolea inflata
Gentiana pneu2onanthe
1p Polytric~un commune
Pellia epiphylla
Drosera rotundifolia
+
E.rnpetrum nigrum
2a Cejhalozia connivens
Carex nigra
1p Cladonia impexa
Sphagnum molluscum
Eriophorum angustifolium +
Cleptocolen 6renulata
Frangule. E'.lnus
+
Pohlia
nutans
Scirpus· cespitasus
+

0~Jllc.èïüe

3 en
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plaats 9 zie kaartje; beide in l:.et gebied
lî1Gt ove:;_~r;ogen ; :olinia-:;:;1!\:~)et:cum~ begroeiing,
seer lang ver~aarloosd.
Opname 3 bobbelig o~~ervlak opp 2 x 1~ 32.
Kruidlaag 90% (eet veel afgestorven Molinia),
hoogte 15-50 cm; r.wslaag bcdel:l:ing 10 ~{;.
O~:mc:.me L:- O~Ypervla~:te 2 x 2 L12o Doorsnede ;Iolinia-:;?ollen
50 cn, hoogte 50cn, ï·iolinie.-stc;_1gels tot 1 a;
in de dalen kruidlaag hoogte 10-20 cm. Bedekking
50 % dood en 50 % levend materiae.l. Moslaag
~Jedel:lcing zeer gering.
L:-:

3

4

Molinia caerulea
5
3
ide8 - afgestorven
voel 3
Narthecium ossifraguo 2m
Empetrum nigrum
1a 1a
?oténtilla erecta
1p 1p
Arnica rnontana
1a 1a
Calluna vulgaris
1p ()oude exemplaren
+b
idec - grote pollen
Gent:Le.na ::;mc:mnonan the +
+
Care~ vilulifera
+
1p
Festuca ovina
1lJ 1a
1p 1p
Care:: 'Janic ea
Galiuc hercynicum
+
+
Salix repons
1?
Genista al1glica
+
1p
Erica tetralix
Scirpus cespitasus
+
Dct1üa s~Jec
+
Cirsium dissecturn
1p
Care:~ n::_gra
1lJ
Ant~oxanthurn odoratum
+
Sieglingia decumbens
1p
Frangula alnus
+
+
Luzula cultiflora
1p
q

Plcurozium sc~reberi
a
Dicranum :;?olysett:r:
a
Hynum cup:cessiforme
a
Pseudosclcropodium purum - a

a

=

a~.:u1nczig,

niet gesci1a. t.

-17Opname

5 en E Gemaakt in zeer nat, omberncst, gemaaid hooiland.

5 Oppervlakte 3 x 3 m2. ~ruidlaag 0-15(-30) cm,
bede~~king 90 %.
Opname 6 n&t, laag gedeelte van het terrein, met lagere,
Opname

;~1eestal onbegroeide pla~C~(cm, ~Jaar het HéÜer boven
het maaiveld staat. Bedetkins 85 %, hoogte
0- 1 0/ 1 5 ( - LtO ) c-m.

5

6

5

6

Cirsiurn dissecturn
2b 3.4 Lysimachia vulgaris
Rumex acetosa
2a :. • • ·comarunl lJéèlustre
Anthoxantl:.um odoratum 3 2b Agrostis canina
Ranunculus acer
Za 1p Cardamine pratensis Plantage lanceolata
2a +p Zqu~setum palustre
Carex nigra
1p +p Lychnis flos-cuculi +p
Lotus uliginosus
2a 1p Sriophorum angustiCarestium holosteoides1p 1p
folium
+p
Potentilla anserina
+p Salix aurita
+:r
Taraxacum spec
1p +r
Luzula multiflora
_1p~ p
Rhytidiadelphus
1
Luzula congosta
)
squa:rrosus
2z 1p
Care x ::_Janic ea
2m Zr:1 Calliergonella
Galium uliginosum
2m~
cuspidata.
+p 1p
1p)2;;1 Brac hythec i ur;:
Galium palustre
.:-Hydröcotyle vulgaris 4p 1p
rutabulum
1p +p
~!antha aqua tic:a
+~J 1p
Mnium affine
+p Succisa pratensis
1p 1p Mniurn undulaturn
Trifolium repens
1p +p Mnium hornum
Ranunculus repons
+p Thuidium tamariscinum+p Nardus stricta
1lJ +p Climacium dendroides+p Potentilla erecta
+p Festuca rubr2..
1p Trifolium pratense.
+p Betula spec
+p Cynosurus cristatus
+p Valeriana dioica
2a
Juncus effusus
2m
·Care x hostiana
1p
Carex pulicaris
+p
Carex demissa
+p
1
~eneclo
Jacooaea
+p
Holcus lanatus
2b 2E1
r'f

•

•

Opname 7,8,9 en 10 : diverse randvegetaties.
Opname 7 Opper"''laktc 2, 75 x l;. r.12o ~~ruidlaag 90 ;.~ 10-15( -40)
Ci~1 ~

Opname 8 Sual paadje mot randen (moeilijk to scheiden).
Langs ean houtwal met ~uorcus robur, Craotaogus,
Frangula alnus, Sarbus aucuparia. lloslaag: bedekldng rün:i.i11aal, enl:elo s~Jrietj es. Kruidl.::,ag: bedo~-=kins 80 ~~ hoogte 5-20(-50) cm. Opporvlakte 1 x 1i
OpnaGe 9 O:,?)ervl2.l:tc
x 3 rc12. Kr1..èicUaag: bedel~king Lovend
uateriaal 50 0, dodo Moliniu 40 %. ~oogte 15-30 co,
Calluna- en Nolinia-pollon 3o cm.
C1Jl1UE10 10 Op:porvlakto 1 x 4 m2o l~ruidl2a.::s bedekking 95 >~,
hoogte 0-10-25(-40) cm.
~ 8 9 10 In &~n opname knarnon voor:
Anthoxantl1um odora tum 2m 1p 1p 2m In 7: Fastuca rubra 2m,
Luzula campostris
Rior~J.cium pilosolla 1a,
1a - ~
+··) + 1pJ 1p Comarum vulustro 1p,
Luzula multiflora
1lJ
Carex pilulifera
+p Lotus uliginosus 1p,
.t
1p 2i:1 Carox nigra +p, ?lantago
Galium horcynicum
Festuca ovina
3 1a + 2b lancoolata 1p, Salix
Nardus stricta
2b +
23. aurita +p, Poa pratensis
Succisa pratensis
1a
1a 1p, Carax evalis 1p, Juncus
1b L~
Nolinia caerulea
2b 1a congloooratus +p, Rumox
Salix repens
+ + 1a acetosa 1Pa Hypnum cupr.
Sarbus aucuparia
+ + +
In ~:Genista pilosa +,
Viola palustris
1p Hioracium umbellaturn +,
Bctula spoc
+p +
Jubus,·spec. +. Dicranella
Cirsium palustre
+p +p hotc,rO[ialla.
1p In 9: Cirsium dissecturn 1a,
Polygala serpyllifolia +
Frangula alnus
+ +
Quoreus robur+, Gonista
Calluna vulgaris
+ 2b
anglica + 1 Lonicora poriSieglingia docu~bens
+ 1p
clymenum +, Salix cinorea
Tiypochaeris r~dicata
+ 1a +.
In 10: Rydrocotulo vulgaris ,
Pseudoscleropodium purum2b a a 1p
2a, Juncus effusus 1p,
Pleurozium schrobcri
c.
é."l
a
Agrostis canina 2m, Glium
J?hyJcidiadclphus
squarrosus
1:;? palustre +p, Carex demissa
2a +p. Climacium dendroides +p.
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O·oname
11 en 12 : Padicularatum.
J:.
OpnD.me 11. Oppervlakt~ 2 x 2 m2. Kruidlaag Bedekking 50 %,
hoogte 10(435) cm. 1;oslaag bcdekldng 40 %
0p>-1ame 12. Oppervlakte; 2 x L~ m2. Kruidlaag bedekking 60 %,
hoogte; 10(-30) cm. Moslaag bedekking gering.
11 12
I1olinia caeulea
2b 2a
ITardus stricta
2a +
Pedicularis sylvatica
in 11: ~iemplantc~ 1p.
+ 2m
Arnica mo:.1téua
2a 1a
Galiu~ hercynicum
2m 2m
F'estuca ovina
2e. 2b
Potentilla crecta
1p 1p
. Succisa pratensis
+· 1 ê?..
Anthoxanthu@ odoratum
1p 1p
Carex p2.~1icea
1p 2m
Carex pilulifera
+ +
Holc;us lanatus
+ +
Cirsium dissecturn
1p Fra':gula 2L1us
+
Luzula mul-tiflora
1p 1}1 ~ricc;_ tetralix
slcc~t kiemplanten on jonge
+
Phragmites communis
GXX"
+
Po2 ::_JratellSis
+
Juncus squarrosus
+
So.lix rc;;)C:tls
2a
l~lcstuca I~u·bra.
+
Go:L:.:l_stEt él:!.'lglica
+
3riophoru~ 2ngustifolium
+
Juncus alfusus
+
scoparium
22.
Plauroziuo schrbcri
3
Pseudosclcropodium purum 1·
Rhytidiadolphus squarrosus +
Dicranum undulatum
+
Thuidium tamariseinurn
Dic~anum

éè

a
a
~

a
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Opname 2. liemrikker Scharren. Festuca-Galium-gcz. op
Hal opgeworpen bij het graven va2.1 oen sloot.
Cppervlal:te 1~ ·x 3 m2. Kruidlaag: bedekking
90 ;6, hoogte 15(-35) cm~ Jiosmaag: bedekking
ca. 20 %
·
+
Galium hercynicum
2b Achillea millefolia
+
Potcntilla erecta
1a Rumax acetosalla
Anthoxant:·mm odoratum 2b Zpilobium angustifolium +
1p
Luzula campestris
2m ~olcus lanatus
+
Festuca ovina
2a Lgrostis canina
Carcx pilulifcra
+
Hypnum cupressiforme
Hieraciuc umbellaturn +
)lourozium sc~robcri
Calluna vulgaris
+
Dicranum secpariurn
(diverse juv ~ ex~c.)
Lophocoloa bidontata
Ey~ochaeris radicata
+
Festuca rubra
+
Opname 13.Reido van Duurswbude. Grasrand langs
fietspad. Oppervlakte 40 cc x 15 m = 6 m2.
Kruidlaag: bode~king 95 %, hoogte 10(-30) cm.
Nardus stricta
3
Carox pilulifera
2m
Festuca ovina
2b Frangula alnus
+
Calluna vulgaris
2a Luzula campostris
+
Empetrum nigrum
1p Serbus aucuparia
+
(vnl. indringend)
Agrostis canina
+
Galium hcrcynicum
2m Doscha::rpsia floxuosa ()
Hioracium Uï!lbellatu;·n 1p
Hioracium pilosolla
+
Dicranum secpariurn
Potentilla orecta
1p Pleurozium schrobcri
Sioglingia decurnbons 2m
Op 5 juni is gemaakt: opname 1
Op 6 juni: 2, 3 en 7.
Op 7 juni: o.l.~.*lbert Hoekstra 5,6 en 10
o.l.v. Ru Rasch 4,8,9,11 on 12,
en op de Duurswoudor heide: 13.
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De voorjaarszegge (Carex

Het komt voel voor, dat plantesoorten in do contra
van hun verspreidingsgebieden ten dele andere standplaatsel1 hebben d<?cn o.en de grenzen ervan~ :Ieestal zijn de
eisen die ze ao.n hun milieu stellen, mindor uitgasproken
midden in ~1et areaal, terwijl zo daarbuiton 1 kies~:ourig 1
zijn.
De voorjaurszegge, Carex caryophyllea, is een soort,
die in bijna geheel Europa voorkomt. In Midden-Europa
groeit de soo~t volgons Hegi (Ililiustriorto flora van
Mitellouropa 1 I!, l) o~ allerlei grazige, wat droge
plaatsel1: auf sonnigen ~lagermatten. L1 Nederland komt
de soort ook voor, maar is alhier in zijn varbreiding
bijna gohcal gebonden aan een betrekkelijk kalkrijke
bodoo: de kalkgrashellingen in Zuid-Limburg, de rivierduinen on h2t kalkrijke, droge duin. Vcrdar komt de soort
volgens do Flora Neerlandica (Co.rcx-aflevoring) ook
uel voor in hot Xc~pons district en is ook hier on
do.ar op do Voluwe ~avonden.
Hot zou Dogelijk zijn, dat do soort op plaatsen
met eon enigszins kontinentaal klimaat in Nederland:
dro3o, zonni~a plak!:cn, z~idhcllingon b.v. in strokon
;:wt re:latiof uoin:L3 ncoTslr:.g, voel mocln voo::."l:ont dan
E10il wel don~ct. Do flo1'iste:1 vc:rnac~rten ~:.aar O~) kal~~
rijke ple~ken on zien deze kleine, niet zo opvallande
zegge op 1 r;asoroo.tton' misschien niet on komen misschien
ook te ;voiniG op dor[;olijke plo~c:i:ono
Door Piet Ik,2':~::cr gcuc:.,JTschuwd, he bbc·n uc op do
Hoge Veluwe na~r deze soort gespeurd, en in hot
Braamsveld oo~ gevonden, een typisch uagor terrein,
dat door mcnsclijlco n!:tivi toiton in è.o oorlog enigszins verri'jkt is. Twee Heken le.ter, L1 ~:.et meest
Zuidelijk gelegen heidegebied vnn rlo Voluwezoorn, ten
Oosten va::.1 hot dal v2.n de Bee!:huizcrbcclc, vonden we de
soort veel in con natuurlijkor ougcving, oen droge, zeer
gras en kruidenrij~~o heide met eon fra2.io kontinentale
structuur.
Op v.reg naar dit gebied plukte ik in de berm van do
Arnhemse weg in Amersfoort, juist buiten hot stadsgebied
een kleine Carex, die ook al Carcx cnryophyllea bleek

te zijn. De soort is hier ~ogelijk adventief: door mensen
aangevoerd, maar dan in een geheel eigen plantengemeenschap
terecht gekomen, een droge, schrale wegberm met Festuca
ovina (sc~ipegras), Agrostis (struisgras) en Luzula campestris (veldbies).

Albert Hoekstra Autoecologisch onderzoek betreffende enige soorten.
In 1939 had de plantensociologie als zelfstandig wetenschapsgebied een ongeveer vijfentwintigjarige geschiedenis. De
sjçcgroep bestond toen al even en Kruipnieutw nas al "orgaan
van de n. j. n. socj_ologengroe~J:;. In 1939 kon Prof. Jeswiet,
&Sn van de eerstelingen, nog spreken over een wetenschap,
die zich bezighoudt met ' 1de bestudering van groelJen van
organismen of gemeenschappen •• niet •• met het individu
op zichzelf en zijn levensuitingen. De gemeenschap heeft
eea eigen bestaan en is onafhankelijk van het individui 1 •
Nu, weer vijfentwintig jaar later 1 hebben veel vegetatiekundigen een hardnekkige belangstelling voor het individu.
Dat betekent niet, dat de plantensociologie niet meer zou
bestaan, - alleen de naam is afgedankt, omdat de idee van
een plantengemeenschap, los gedacht van het individu vaak
niet meer bruikbaar bleek. Veel vraagstukken zijn niet· of
moeilijkoplosbaar zonder grondige kennis van de levensuitingenvan de afzonderlijke individuen (soorten).
Iedere sjoccer weet dat sommige soorten kunnen groeien
op allerlei plaatsen, waar ze helemaal niet 1 thuishoren 1
en ontbreken ih de vegetaties, waarin men ze verwacht.
wie ·een flora opslaat leest voor de meeste soorten al te
vage aanduidingen van hun standplaatsen. Haar natuurlijk
zijn er ook goede voorbeelden, in de eerste plaats de ·
recente delen van de Flora Neerlandica, waarin de opmerkingen over d~ standplaats steeds meer gewicht krijgen,
en bv. ook de flora van Oberdorfer voor Zuid-Duitsland,
die hierom ook Nederland geraadpleegd wordt.
Er is nog veel onvoldoe11de bekend en er is dus nog
genoeg te doen. Al vaker hebben we gezegd 1 dat het ook
in de sjokgroep ~ogelijk is om zinvol werk te doen, dat
helemaal niet moeilijk is. Voor de sjokgroep, met zijn

traditie van soortenjagerij, moet de afzonderlijke soort
een goede aanleiding zijn om~lf iets te doen.
IIet is r:.wgelijk om l1et voor~coinel1 va:!. ee:1. bepaalde soort
in een beperkt gebied nauukeurig na te gaan, ook o~ te
letten op het voo:;.~~comeD in verschillende gebieden van rederland.
In verband met het ~eide en Nardo-Galion-onderzoek gordt
jullie aandacht gevraagd voor o.a. deze soorten:
Arnica oontana, het valkruid,
N~rtheciun ossifragum, het beenbreek,
Genista tinctoria, de verfbrem (vooral in het binnenland),
Carex hostiana 7 de blonde zegge,
~arex pulicaris, de vlozegge (vooral op het diluviu~), en
Trifolium medium, de bochtige klaver.
Iedere :n.auul:eurigG opge.ve van vind~)Lca ts en stand~)laats is
ons (nu en Albert) welkom.
Ue hopen bovendien, dat iedereen zelf een plantesoort kiest
en aan:pald. :~ruipnic.uws is er im jullie bijdragej_J. op te
nemeD, de bibliotheek om informatie te vBrschaffen.
Ret beste rapport zal beleend worden l
( J. Jeswiet, De plantensociologie, haar ont-:.~·i'~lcelil1g e•1
· ~laal~ ~?laa ts aan .de La:.~dbouwhogeschool, rede 1939).
De onderuer:pen-catalogus is uit:
Deze catalogus, rJaar we al enEele jarel1 aai1 geuerkt
hebben, bevat alle boeken en publicaties van de sjocgroepbibliotheok, gerangsc~ikt naar onderwerv.
Omdat het eo.o:1 vrij kostbare uitgave is, lCl.~:J.nen ne hem
niet zeimaar n2.ar alle l8den e:n donateu::.~s toesturen. Daarom
hebbe~l YJe besloten lw:J in eerste ins'ca:1tie slec!.1ts naar de
actieve leden o:n bela:lgr2.jlcste clo;.1atuer.s en instellingen te
zelldeno Die zullen heli: deze OÏ volge:1de ];Jee~~ in de bus
krijgen. Krijg je binnen enkele we~en g&&n katalogus in de
.bus, maar Meen je dat je hem toch nodig hebt, schrijÏ dan
eeD briefk~artje naar mij, dan krijg ja hem als nog toegestuurd.
Ook alle mensen, die, om welke reden dan ook, eerdere
Kruil)nieuzen van dit jaar, nog l'liet ont rangen hebben,
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kunnen deze alsnog krijgen, uanneer ze mij (let op adreswijziging;) even een kaartje schrijven.

I

Dan is er nog iets zeer belangrijksi, namelijk het

j

J U B E 1 B 0 E K !

De zijn op het ogecblik hard aan het werk met de uitgave
Vail dit al alng op stapel staande boekwerk, dat zal bevatte~'l
een selectie uit ~e eerste 20 of a5 jaergangen Kruipnieuws,
waarvan vele jaargangen met zeer belangrijke artikelen? zeer
zeldzaam zijn, of zeer moeilijk te vcrkrijgen in bibliotheken,
etc. In die selctie bevinden zich o.m.
belangrijke beschrijvingen van vegetatiekundige eenheden,
VaQ vegetatietypen die nu verdwenen zijn of zeer zeldzaam,
bv. verschillende Molinion- en blauwgraslandvegetaties,
belangrijke, nauwkeurige vegetatiekundige beschrijvingen
va~ gebieden en terreinen, die nu niet meer in tac~ zijn
of intussen·ontgonnen 1 bv. de terreinen in de Gelderse vallei,
terreinen in het Eexterveld, blauwgraslanden bij Nieuwkoop,
etc.
(lees verder ommezijde)
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net al een zeer koitbire documentatie over zeer
veel belangrijl:e oudereierpen van het Nederlandse
plantensociologisch onderzoekile prijs van dit werk zal tussen de vijf en tien
gulden liggen, maaT dit is uitcra&rd zeer afl1ankelijk
van de oplaag~ Daarom willen we graag een peiling
houden, om ongeveer te weten te komen, hoc groot ~e
belangstelling is voor deze - unieke - uitgave.
Knip daarom onderstaande kaart uit, als jo , wanneer
het uitkomt, belangstelling hebt voor &~n of meer
exemplaren van het jubolboek. Het opsturen van deze
kaart houdt niet in dat jo het jubelbock direkt
bestelt, het is geheel vrijblijvend, en, nogm2al,
uitsluitend ter informatie bedoeld. Als je belangstelling hebt voor hot jubelbook, stuur dan do ~aart
vooral in, on denk niet 1 hot komt toch wel 1 , want
elke ingestuurde kaart kan invloed hebben op de
uiteindelijke oplaag en prijs v~n de uitgave. Behalve
aan do huidige leden, dcnke::.1 \'Jij natuurlijl: ook ac:~n
donatuors, bibliotheken, instellingen, etc. I~ hoop
dat ik veel kaarten ontvang!
Ru

Hiermee bericht ilc,
ik bij

uit~omon

ge~-wel

van hot jubelbook, belangstelling

heb voor ·~· oxeoplaron.

Afzc:::ldcr:(naaD e~1 adres)

vrijblijvend, dat

( l1and tekening)

