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De Fagrie Baugnez - Herman Stieperare
Tijdens het Ardennen/II-kamp 1965 bezocht ik met Emil van Brederode, Frank Sikking en Wim Klinkenberg de Fagne Baugnezo Het
gebied bleek zo ~nteressant, dat wij er verschillende dagen
(in het totaal drie) zoekbrachtenQ
Het geheel vormt een uitgestrekt complex omringd door bemeste
hcoilanden., Sommige van deze (die wij niet bezcchten) zagen
er van op afstand vrij schraal uit.
De randen van het gebied boden een zeer chaotische indruk.
Juncus divQspec"~ Galium divospec.~ eventueel met flink wat
Rubus, domineerden soms over tientallen vierkante meters.
Selinum carvifol.ium kwam verspreid voor met heel veel Heracleum en Angelica sylvestris. Volgens Zmil hadden deze schermbloemvegetaties zich sterk uitgebreid vergeleken met vorig
jaar ..
De rest van het gebied bestaat uit moerasbos met daarin
percelen hooiland 1 alle waarschijnlijk sinds geruime tijd
niet meer gemaaid, Het moerasbos is zeer nat met o.a. Carex
rostrata en Henyanthes trifoliata. De belangrijkste houtsoort is Betula pubescens en op drogere plaatsen diverse
wilgeno
Bui ten het schermbloemgebied van de randen kunnen de hooi··
landen als volgt onderverdeeld warden: 1. Het gr9te centrale
gebied, waardoorheen de 1 Wahlenbergiabeek 1 loopt; 2~ Een klein
steengoed hooilandje met doorgangswegel, gelegen midden in het
moerasbos, met vrij sc}lermbloemrijke begroeiingen ( vroeger
bemest en/of begrazen?) en aan de randen fraaie Nardetalia;
3o Een aantal zeer oude hooilanden reeds grotendeels dichtge~roeid met struiken met, voornamelijk aan de randen van
het bos, Narthecieta; 4. Een oude weide met Molinia dominant 1
waarin plaatselijk een aantal Nardo-Callunetea-soorten; .5~
Enkele zeer schrale hoogvenige gebiedjes, tot voor kart nog
gemaaid, doch onlangs grotendeels met sparren beplant; we
sjocten hier slechts incidenteel. Ook werd een heel oude degenererende heide van ongeveer een halve hectare waargenomen,
maar niet besjoct.
Het centrale hooilandgebied was zeer ingewikkeld van opbouw,
voornamelijk door het stopzetten van de bemaaiing. Hierdoor heeft
zich namelijk Juncus acutiflorus sterk uitgebreid, dit waar-·
schijnlijk ten koste van soorten als Carex pulic&ris en C• ·
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Crepis paludosa. Oak de plaatselijke hoogveenvorming is hiervan een gevolg .. Plo.a tselij1\: namen we reeds hoogveenbul ten
met Deschampsia flexuosa en Oxycoccus wnar. Een opname van
een vrij droog eindstadium V~ll'- het lJarthecietum werd gemaakt.
·
·
De rTartheciota' hiGr Z01Je_l als op andere plaatsen ip. het
~ebied vertoonden een zekere voorkeur voor bosranden en ~e
stukken rond struikopslag. De stukken liggen door hoosveenvormin~ eromheen lager dan de omgevingi Hierdoor stroomt er
uater naar toe: de stukjes ware~ steeds zeer dr~s~ig. Dit
klopt met de sche~a's van Van den Berghen (1951a) die beenbreak kenme:c·'-~end noemt voor hellingvenen met be\:regend srondr_cater aan de op:pervlakte De hi er v!aargenomen si tua tie verrueldt hij s~hter niet. E~n uantal hooiland- en Nardetaliasoorten komen voor (ralicten? bemaaiingsindicatie?).
E&n opname (opn.33 uerd gemaakt van een stukje dat behoort
tot de Molinietalia en wel een zeer zure uitgave. De plaat~
sing in de sc~esa's van Van den Eerghen (1951b) is gemakkelijk. De ken- en differentie~rende soorten van het Mtilinietum
caeruleae atlanticum Lo~&e 1937 (Syn.: Cirsieto-Molinictum)
ontbreken. Dc.caTentegen he eft Selinum CE•.rvifoliurn een hoce b. ,~.--
bed~kking en komt oak Crepis paludosa voor, wat wijst op het
Eu-~olinietum caeruleae Koch 1925. Het associaat van Baugnez,
·met Ivlolinia, zeer v'erspreid voorkomend 1 bel·wort tot de subEJ~s,soci2tie-groep ontstc:.:.an uit be's en meer bepaald de zure
suba~sociatie: de· sous---assocj_ation a Fe::>ti.lCa ovina -ss-c). cauillc:ta. ·Hie:;.~ echter ·in eGn ui tgave, stork verschillend van de
opnanes va11 Vanden Berghen ( 195·1) die alle tpt het I'Jardo·g~lion bohoren.
·
·
Van de aangrcnzende gebiederi bekeken rre alleen ·de stukken
met· een vrij sterke Nardetalia-inslag. ::v·e: lioten dus de gedeel ten net ·hoogveenvorming onbesjocf~ ·.
Het grootste gedeelte vas nogal ruig m~t:veol·dood materia~l en opvallend veel ~rni~a montanav Centaurea nigra en
Stachys officinalis l;:wamen verspreid voor, ·daarnaast ook;
Valetiana dioica, Viola palustris~ Dactylorchi~ maculata,
Calluna·vulgaris en ~rica tctraiix.·ne- structuur is overwegend kruidachtig. Opname 37 geeft een vrij goede irid~uk
van dit type.
Uerkelijk sensationeel was een ~eel fraaie Calluna-gradient
in d.e Zuidhoek van het oc.:de-hooil¥J:ndgebied, op enkele meters
p
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-5van de Tiahlenbergia-beek. Hier bevindt zich namelijk boven
een terreinverlaging (vroegere beekrand?) vrij veel reeds
oude Calluna met zeer veel k~uiden: ~tachys officinalis,
Centaurea nigra, Lathyrus montanus,' Selinum carvifolium,
e.ac Daarnaast oak e~n aantal bospl~nten en heid~soorten
benevens hooilandrelikten. Weg van ~e terreinverlaging werd
de zaak vochtiger en verminderde d~ Cq.lluna geleidelijk in
bedekking en v~t~liteit. Genista pil6sa, Vaccinium myrtillis,
en Lathyrus montanus verdwenen 1 terwijl een aantal Molinietalia soorten er bij k.7amen: Carex pulicaris ( l), Crepis
paludosa eca~ Het geheel was flink soortenrijk: niet minder
dan 51 soorten over een lengte van slechts 10 m. De gradi~nt
kan verklaard warden door uitdroging vanuit de terreinve·r:laging' die dan geleidelijk vermindert als men zich er
van verwijdert. Als men hierbij voegt een zekere mate van
ruimtelijke onzekerheid (beneden aan de terreinverlaging
J,.iep een vaag wegeltje) heeft men een mooie vertegenwoordigel~
van een Limes divergens, een toestand die zeker niet het
ontstaan van rijke Nardetalia benadeelt. Deze gradieBt ~erd
met twce opnarnen beschreven (opn.35 en 36).
Het tweede gebiedje waar wij vrij uitgebreid sjocten vas
een oud hooilandje met verbindingswegel, alles midden in
het rnoerasbos. De overheersende begroeiing was een hoge 7
kleurige schermbloemvegetatie die er echter minder chaotisc:1
uit~ag dan de eerder genoedde vegetaties aan de randen van
de Fagne Baugnez.
Plaataelijk kwamen b~groeiingen voor met een zeer duideJ,.ijk Nardetalia-karakter. Er was bij alle opnamen (nog het
minst bij opname b) een uitgesproeken ruimtelijk variatie
aanwezig.
- Twee opnamen (opn. 28 en 32) werden gemaakt van randvegetaties waar de schermbloemrijke weidebegroeiing via een
zeer ingewikkeld gestructureerde begroeiing met veel Hype~i
cum -macula turn, Stachys officinalis, Arnica montana, Lath;rrus
montanus en Centaurea nigra in zeer soortenarme lage begl\.oeiingen met Agrosti~ ~iv.spec~, Calluna (vegetatief), e.a.
Het heide-element ontbrak in deze overgangen volledig.
Genoemde kruiden zijn boven de 400 m zeer typische Nardetaliasoorten, terwijl oak de oecologis~he-ruimtelijke situatie
in.de richting van de Nardetalia w~jst.
Een derde opname werd gem~akt in een vage kom waar Carex

,-6pallescens aspectbepalend was. De randen van deze kom 7aren
typische Nardetali& ci~a. met tathyrus montanus, Canpanula
rotundifolia en Sanguisdrba officinalis. Een en and~r kan
wellicht het best beschouwd warden als een overgang tussen
Nardetalia en Holinion/Arl1enatheratalia-begroeiingen Jilet een
instabiel karakter waardoor Carex pailescens (eeri Nardetaliasoort) neigt tot domineren of faciesvorming. Het is in dit
verband spijtig dat de sociabiliteit niet genoteerd werd.
Een vierde, heel leuke opna~e (opn~ a) werd gemaakt op een
small~~ licl1te terreinverhoging. Eier had zich een relatief
drog.e:re, veel lagere begroeiine; gevestigd met veel Carex
caryophyllea en Galium :w:..~c;ynicl!ffio Daarnaast ook wa t Call una
Vltlgaris, ::?olyg~>.la serpyll:i. folia en iiypericum macula tun~
De vcilgende opnames~ tnee in getal, verschillen in floristische san1enstelling opvaJ..lend van de vorige door het ontbreke~ van soorten als Centaurea nigra, Carex paJ..lescens,
Latl1yrus montanus en Stco.cl1ys officinalis.
De eerste hiervan (opn. 27) maakten we in een oud hooiland waar Molinia domineerde in een ijle lage mat zonder
veel Jm1cus-soorten, '.laarschijnlijk kwamen Nardus en Juncus
squarrosus vroeger meer voor, maar deze zijn bij het stopzetten van het n "...s.ien v:eggepesto De opname werd geraaakt in
een gedeelte aan de rand van het hooilandje en het bos, w~ar
vec:l Dactylorchis en Polygala vulgaris stond. Calluna en
Erica tetralix kwamen eeer voor dan in de rest van hel stuk,
maar toch nog in geringe hoeveelheid (bed~kking heide-component minder dan 6 %). De gemengde str~ctuur zowel als de
hutspotsamenstelling van de begeleidende soortengroep late~
toe toch van een Nardetum te spreken, alhoewel noch in aantal, noch in b&dekking de Nardetalia-soorten overheersen.
De tweede opname (6~rt. 34) maikten we in een schraallandje
met Erica tetralix, Calluna vulgaris, Juncus sijuarrosus,
Polygala serpyllifolia en veel Sphagnum. Hier was over een
kieine:opperv~akte (ca.1,5 m2) geplagd. Naast dit stukje
domirteerdert over enkele vierkante meters Festuca ovina en
Nardus stricta (de laatste in forse pollen) m~t daarnaast
veol f~aaibloeiende Atnica mbntana. Een aantaJ.. kleiner~
soorten (?olygala serpyllifolia, Potentilla erecta, e.a.)
kwamen eveneens voor .. Waarschijnlijk vwrdt de Haterhuis;..

-7-·houding sterk be!nvloed door het afgeplagde st~tkje (stabilisatie?). Daarnaast was ook een heel vage~:moeilijk te- definieren heiling aanwezig, terwijl ook ea. 2 mvan de opname een
vaag karrespoor liep. De .t;oestand is blijkbaar nogal chaotisch,
wat, nogmaals, zeker niet het ontstaan yan een Nardetum benadeelt. .
.
In c7at voorafging VJerd elke naamgeving van .de types vermeden •
. Het is. daarom wel nodig nu evEmtjes op de systematische pla2,ts
van de types in te gaan.
A.De gemengde gras - kruid (eventueel hei - ) achtige begroeiingen met Stachys officinalis, Hypericum maculaturn, Canta1,:1.rea
nigra, Lathyrus montanus, Carex pa],lescens en Heurn athamanticum.·
. t
n~e
Deze behoren tot het Nardo-Galion zoals beschreven door Ras9h.
Zij vallen v.rel volledig binnen het door Schpickerath ( 1944).
als Violion caninae beschreven verbond. Dit verbond dringt uaa,,J;schijnlijk zeer verarmd'ook door tot in z.-Limburg en de Noordduitse laagvlakte (zie Hypericum maculatum-gez. bij Preising
1951 en Gaa.sen'beek 1958), het he eft z 1 n optimum boven de ~-00 r:1 ..
De hior bcschreven vegetaties (opn. 37, 36, 35, 28, 32, b~
ui tgenomen a) VQrmen overgangen t·ussen het Arnicetum montanae
. Schwickerath 1944 en de :tviolinietalia. Het Arnicetum dan als
associatie voor het vochtige, kruidachtige Violion caninae
met Arnica r:Jontana ( vr·ijwell) steeds aanwez:i'.g. Hierbij zijn
de opne.mes 32 en 28 nog te rekenen tot een vochtige vorra vnn
het Arnicetum ..
Opnamen 35, 36 en 37 vormen een apart type te beschouwon
al.s een ang,loge associatie binnen het Violion caninae voor
het Cariceto hostianae et pulicaris-Ericetum Rasch 1965, uit
het echte Nardo-Galion, Hierbij is opname 35 dan o~n heide ...
rijk eindstadium. Als naam zouden wij voorlopig Arnica montana ~ ?elinum c~rvi£olium... gez •. no~. nov. willen gebruik~n.
Opnamo (a) beho9rt tot het Luzuletum multiflorae Schwickerath 1944. Dit Luzuletum omvat droger, graziger begroeiingen
dan het Arntcetum met vrij grate verwantsehappen aan.het schte
Nardo-Galion, en daar. ook wel godeeltelijk toe~te rekenen.
Wellicht komen de hoger genoemde Violion.;.soor.ten niet voor
op droge bodem.
Opname b is moeilijk te plaatsen.

J

B. Ge~engde gras-kruid-heiachtige Nardotalia zonder hoger ge·noer.1de soor·teri.
Zowel de structuur als de floristiscLe sam~nstelling van deze
types vo:c"-schillei/ niet fundo..E1enteel van het -Echte Harclo-Galion,
zoals b~schreven door Ro..sch en z8als het mij bekend is uit de
"' gebieden rond Brugge.
Opname 34 bohoort dan tot het vochtige, grazige Bardo-Galion:
het EoJ.inio-Hardetum Hasch 19G5~
-OpnaliH~ ·27 is ver,nint u.an het Junceto-Nardetl. u:1 Bi1ker. De floristi.sclw samenstelling van di t gezelscha:;;> k:::.n men afleiden ui t
de opnamen 30 en a'. Do structuur is gemengd gras-kruid-hei. achtig met gre.ssen overheersend. Eet aspect is laag en zeer :;_:Jrui. kerig.' iJaarschijnlijk is opname 27 te bc-,schomvon o..ls een heel
·vochtige, veruaarloo~de uitgave~ bellicht ontstaan uit bh~t
Caricion canoscontis-fuscao.
Tijdens het B.J.N-Zoka liont 1965; gcs~~:Jecialiseerd op planten en
insekten werden oak de door ons zo genac<.r,1do Berg>:;ciden in de
ouurt van de Ruiss.eau du Coreux bekeken .. ~"!ij geven hie'rvan twoe
opriahes (o~nacte ~-en 6). Ze behoren ev~rt2ens tot hot Violion
ca~inae. Het zijri d~oie tot vochtigo, vrij grazige begro~~ingen
r,wt veel .St.achys of,ficinalis en Succisa prntensis bij de 'kruiden
en Festuca rubra als' belangrij 1.wte grassoort. Fij zouden deze ·
voorlopig villen bonoemen als Festuca~rubra-Stachys officinalisgez. nom .. nov.
Voor verdere gegevens over do Nardet'alia ·zoals rJij deze waarnr-:.Elen tijdens het rlo~t-kamp 1965 ver\·.rijzexi. wij naar hot jaarboek
1965 van de B.J.N, waarin een uitgebreid verslag zal verschijnen.

Rasch ( 1965) noemt het Ivi-olinietum -eae~:ulbae subass. vi:.1.n :F'estuca
c~1pillata Tx.1937 en de Ass. 8. Succisa pratensis et Silaus Silaum
J;;Duvigneal~d 1955 als synoniemen voor het gezelschap van Erica
t~~ral~)~ en Care:x;~hos-tiaria :n puli~l:iris :Rasclt 1965. Dezo ~eidc
J
ZlJn r;UJ bekend Ult· de Boelglsche llteratuur,. Ze als synonlem bescho1.1vie'i:1 gaat volgens mij ni t holemaal op. Ik _ga claarom hier
wat dieper op in~ ·
Vah.den Berghcn ( 1951 b) bcschrij ft het Eu-i'-lolinietum caeruleae
festucetosum Tuxen. Alle opnane:s van Va-nden Berghen behoren tot
he't ech·co Nardo-Galion';. Dnt hetekent 'niet dat deze stlba;ss;ociatie ·
geen bestaansrocht zou hebben. De opnames van Vatiden Berghen betr;:;ffen na tto, grazige Nardetalia .. Festuca ovina ss~:J.; tonuifolia 9
Sieglingia decumbcns en Nardus stricta vormen een dichte grasmat
met da-"l.rin I1olin:.ctc'..1ia-soorten als 'Caro:c :panicea, P2rnassia,
C1:.~re=: }YUlicari.s on na t Solinu.m carvifoliur,i~ Daarna:tst vocb.tigor

Nar.do-Galion-soorten: Su'ccisa pr'<3.tensis, Scorzonera hur,1ilis,
maculata, Platanthera bifolia en P~dicularis·
sylvatica. Drogere soorten kor.1en verspreid voor. Calluna
· komt in kleine hoeveelheden voor• Daa.rnaast af en toe Sta'Chys
off:icinalis, Lathyius r:10ntanus en Carex pallesc ens in kleine
hoeveelheden., De opnames zijn afk_omstig van 350-400 h:.:hoogte,
Zowel structureel als floristisch is hie~ sprake van een·
fraai Nardo-Galion behorend tot het Cariceto hostianae et
pulicoris - TI:ricetum Hasch 19.65.
J.Duvigheaud (1955) beschrijft het Succis~to-Silautetum
pra tensis J oDuvgn~ 55., Hiervan komen :Ln alle opnames '· zij
het soms in heel kleine hoeveelheden, Nardo~Callunetea
soo.rten voor,,
De sous-association n Calluna vulgaris behoort niet tot
de Molinietalia en sluit enigszins aan bij opname 36 uit
Baugnez.
Van de overige opnamen he bben slech ts vier· opnanwn een
noemensvmardig Nardetum-karakter. Het r'Iolinie tum-karal~ter
is echter minstcns.even groat, zo niet grater. Het Nardetalia-karakte:r nordt voornamelijk geleverd door Sieglingia,
E'estuca ovin.;1 en ·Agrostis tenuis. Calluna komt in de nce,o,te
opnamcs voor in kleine hoeveelheden.
D~ctylorchis

VoorliggGnd verhaal is op tu vatten als een eerste kennismalcing raet de nattG Nardetalia in l18t algenwen en de ArdGnse
hie:cb:Lj in hetbijzonder~ Iederoen, die mij ef1,ige gegevens 5
opnamen of li torn. tuur omi:;F:pnt ne, tte en and ere Nardotalia in
No~erland, Belgi~ en aangrenzend Frankrijk kan bezorgen zou
mij daarmee een groat genoegen doen.
Herman Stiepe~are,
Baron de Serretstraat 113 1
St.-Michiels-Bruggs.
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BSRBB = Bulletin de la SociSt& royale de Dotanie d~~pelgique.
ITFSA N. F. = iili tteilunge11 der ilo:J;"J.,stisc-,soziologischen Arbei tBgemehlschc:tft, Neue Folge. ·
KN = KruipnieuvJs.
Opname a'~ Open stuj:j e ou.d Irarthecietum bij stukj e Berkenbos in
Molinietalia-vcgetatie met hoogveenvorming.
Oppervlakte 2 ~ 3i m2; bedekking kruidlaag 60 %; bedekking
moslaag 80 %; hobgte krtiidlaag 30 (80) ern, opgehomon door Emil
va~1 Brederaode en :F'rank i3iJ.d:ing,. opn. 4/' 8 /1965.
Erica tetralix
2a · Luzula imJ.ltiflora
1p
Nartheciurn ossifragum
2a Vaccinium vitis-~daea
1:p
Agrostis Btolonifera
2a Achillea ptarnica
1 ~!
2m AnthoxanthUE1 odora tum
Oxycoccux 11alc.lstris
- 1p
Juncus acutiflorus
2m Carex ocliinata
1:;
. 2L1 Galium hercynicui'a
Lotua uliginosu~
1p
1b Luzula. congesta
Ilolinia caGulea
+p
1b Betula pubesc8ns
Festuca ovina
+l)
·. +~)
1a Rur,wx aceto,sa
Hardus stricta
Festuca rubra
1a Succisa pratensis
+p
1p Viola pulustris
Potentilla erecta
+p
1p Epilobium palustre
Gonista anglica.
+r
1p Cirsium palustre
Deschampsia flexuo&a.
+r
Sphagnum palustre, Sph. recurvun, Aulacomniur1 palu,stre';:
Rhytid-iadell;hus Bq}mrro,sus, )iYl)num cupr·esBiforme.

-11OlJname 33. Groat stuk oud hooilan<i, zonder s:pe.rret_jes, te:1 ·
z., v.arr het bordje t Chasse priven, ,er rondon veel· ··bosopslag,
vnl·., B:etula pubesc ens en Salix spe,c.
Op;pervalkte:Lr x 5 ;,r2; Bcdekking ktuidlaag 85 %; bedekking
moslaa.g 50 7~; hoogte kruidlaag: op,tima bij 4o; 70 en 100 cm;
hell.ing Zv"J, inclinatie ·2°; opg'eno!J.'l-en door Herrilan Stieperare
en ~~m Klinken~erg'.
1p .. 2
Selinuu carvifolium
3.2 Car.ex echina ta
+b,2
Juricus acutiflorus
2b~.L Succisa pratensis
Lotus uligihosus
·2a.2 Arnica montana
Agro.stis canina
2a.3 Epilobium palustre
+p,, 1
Violapalustris .
2a.1 l\'iyosotis scorpioides
+p.2·
l\'ioli.nia caerulea
2m .. 2 Juncus conglomcratus
~mo1 Cirsium palustre
+p:!
Achill~a ptarmi~a
Fot&ntllla erec~a
Iiolcus lana t1..1s
+pu2
Galium uliginoaun
Anthoxanthur1 odoratum
+p~2
Grep:i..E. :;:w.ludos.:l
1a.. 1 Rhinanthus .glabor
+po 1
+p., 1.·
Fo.st·<lcn rubra
1a.,2 Pba pratensis
Nc:~rdus strictu
~p.2 Dactylarchis oaculata
Galium palu.s'Cre
1p.2 Humex ·acetose.
+r~ 1.
1p,2 lVientha aquatice..
Lu~ula ~uitifJora
+r., 1
1p.,2 Lychnis flos·-cuct~li
Luzula congesta
'1'po2 Angelica sylvestris,
Juncus effusus
1p,2 Betula pubescens
Val.erie.na dioicn
+r .. :
Fectucc.. ovina
1p.2
Carex pulicaris
1pc2
2b
Lophocblea
bidentata
3
.
..
.
palus±re
2m .
Sphagnum palJillo.sur:1, ClimaciU:m dehdroides; :Rhytidiadelphus
squarrosus, Pseudoscleropodium pu:;.~ur:1, Plet:.rozium. sc;1ro b.cr~ J
Dicranum rugo3Ui71.

Sphagnum
.
f.!

rec~rvum

Aul~comnium

Opn. 37. Ccntrcil~ oude hooiweid~, 50 m van de Zuidpunt 1 10 c
·van de 17ahlenbergia·-beeko :Ruige begroeiing il1et veol st:rooisel
en Arni<:a montana.
·
Oppervla~te 4 x 5 m2; bedekkirig kruidlaag 70 %, dood mato~iaal
1.5 %; bedekking moslaag 25 %; bede'kk:ing grassen 40 %, heiden 3%~
kr~iden 50%; hoogte kruidlaag:.optiba bij 25 cm, 65 cm, 100 cm;
helling Z~, inclinatie 3°; opge~omen door Her~an S~ibperate on
~!:;mil van Broderode 6/8/1965o
·.
.
.
.

-12Al"l1ica montan:::c
Molinia caeruloa
Achillea p±armica
Juncu& acutiflorue
Agrostis canina
Calluna vulga.ris
l 1 otentilla erect,a
GalhtrJ uli.ginosum
Centc.turea nigra
Festuca .rubra
Lotus uliginosus
Fes tuc:.1. ovino.
Luzulo. congesta
Valeriana dioica
Erica totrali:c ·

Cirsium rx-,_lustro
Selinum carvifoliUE1
Angelica sylvost.i~is
S'uccisa pratensis
Briza media
Stachys officinalis
C;;,\):'G}C nigra
Viola pal us t:ris:-.
Scutellaria m.inor
Anthoxanthum odoratum
JJuz.ula multiflora
Hierncium laevigatum
<1p~2 Hun ex acetosa
1p .. 2 Dac.tylorchis EW.CUlata
1p,2 Goni::;ta anglica

3ao2
2b.3
2m.1
2m.3
2m.3
1b.2
1a•2
1a.1
1p.2
1p.;2
1p. 'I
1p.2

+b~1

+.::..2
+p.1
+p.1
. +p ••1'.
+p.J
+p.·2
+p-.1
. +p. 1

1
~~

+p~2·

+p.~·2
+r~

1·

+r.1•.
..
+r.1 .
+r.1

Dicranum rugosum, Thuiditm tar:Jariscinum, IiylJl1Ulll supressifornie,
JJophoc olea hid en tata, C GlJl1alozia bicuspida ta.
Opnamos 35 en 36, Cal1uCJ.a gradient vanuit een terroinverlaging
in de Zuid-·punt van het open hooilandgebied. De grootste Calluna-·
pollen reed;, opGnvallend" Opgenomen op 6/2>/196.5 door .Herman
Stieporare en Enil van Brederode.
.
.... . .
01mamo 35: juist bover. de tc:r1"einve rho gin. Oppervlakte L~x/Jr m2 i
bodekking kruidlctag 95 90, grassen. 25 ?j, kruiden 60 %, dwe:rg.,..
struil:en LrO 9&; hoogte kruidlaag optj_ma bij 50, 70 on 100 cr:1 ·
(SelinuEJ carvifolium); moslaag bed0kldng 10 9~i helling ZZW,
inclinatie 10
Opmcme 36, 1 m van opnaoe 35, Hat hoger. Oppervlakte 3x4 m2;
bodekldng kruidlaag 90 96, grassen 30 5'f,, kr'Iiden 70 %1 dwergstruilwn
5 %; bedekldng n1oslaag 15 96; hoogto lcruidlaa.g, optima bij 45 cm,
70 era, 100 c:m; hellingZZW, inclinc:,tie 6<;!,.
35
36 ...
35
36
Vac·cinium myrtillis
+p.2 Potentilla erecta
2m. 2 2m.1
Genista pilosa
+p.2 Calluna vulgaris
3b.Lr 1bf2
Polygala serpyllifolia
+r.1 J.l.1olinia caorulea
2b.3 2a,J4
Hieracium l..lmbollatur!'!
+p.1 Juncu9_ acutiflorus
2m.4 2mf5
Lathyrus montanus
+p.2 Selinum carvifoliur;J
2n.2 1b.12
+p.2
H.olcus lana tus
Agrostis canina
2m.3 2a.4
Sene~~o jaco~aea
+p.1 Centaure.a nigra
2b.2 1p.2
· +r.1
Senecio fuchsii
Fe$tuca rubra
. . +p.2 1p~2
()
·· 1·p.2 2m.2
Descihampsia floxuosa
Fiestuca ov-i1'ld
Stachys officinalis
2b.2 3a.3 Nardus st:0.icta ·
·.1p.2 1p.2

°.

Succisa pratensis
Arnica.montana
Galium hercyn:i,cum
Er:Lca 'tetralix
Achille~ ptarmica
L·o.tlis ·uligi.rwsus
Ci'l:'sirim palustre .
Galiuni ul:i.gihosum
Ang.eiica sylvestris
Viola palustris
Myb$~tis scorpioides.
JuD.6-tts e ffusus
Anthoxanthum bd.ora turn:
Rumex acetosa
Deschampsia caospi to sa·
:S:riza media
Ahbmone nemorosa
Hyporc.ium pulchrum
Sieglingia ciecun1bens
Hieraciv.m laevigatum
Luzula multiflora s.l.
Genista anglica
Cerastitim holostooide:s
Ranuncul·us ac er
Carex nigra
Lychnis flos-cuculi
Carex echinata
Crepis paludosa
Carex pulicaris
Climacium dendroides
Sphagnum teres
Aulacomnium palustre
Dicranum rugosum
.
Pleuroziur.1 schrebori
Hypnum cupressiforme
Ptilidium ciliare
Cladonia div. spOCo
Lophocol~a bid~ntata

35
+a.1
+r.1
+p.2
1p.2

36
+a.1
1b.2
+p.2.
2m.2.

-13-

Jla. 1 2o.1

1p~1 2m.1
+p •. 1 +a.11p.2 2m.2
+p.1 1a.1
+r.1 +p.2
+p.1 +p.1
+p.2 +p.2
+p.2 +p.2
4po) .f.po 1
1a.3 ()
+pq 1 +p .. 1
+p.1 .+po1
+ro1 +po 1
+p.2
+r.1
1ao2
+po1
+p.,1
+p.1
.+pc2
·~
+p .. 1
...
-!p.,1
+p .. 1
+r.,1

--

a
a
a
a
a

Rhytidiadelphus squarroeus Parmelia physode.:s
a
Atrichum undulatum
a

a
a
a
a
a
a

a

" ... ~ . .

,.

•i

Opnames 32 en 28: }(andvegetaties: v-e::h ccm vochtige scherr:1l3loei·,:Zeer ingewikkeld gestructureercl..e overgan:gsvegctat:ies
naar schralere begroeiingen.·
.
. .· .. ·
Opname 32. Doorgangm:Jegel door veenbos naar oude hoohreide,
nheterogene 11 begroeiing, licht beschacluwd, geei:i duidelijke 12.gen,
gr2.dient droog-nat .. Oppervl2:kte 2x4 1a2, bedekking kruidlaag 90%;
bedekking moslaag 5?6; hoo~rte· kruidlaag 10cm 1 45 cm, 120 cm;
exposi tie Z, inclina tie 2 •
· . ·. ·
·· ·
.
:· ·.
Opname 28. Open gestructure~rde ~and van de oude hoji~eid~
mid den in :1et veenbos" Oppcrvl2ktB 2x2} m2, hedekking kru:idlaag 65 ~6; hoogte kruidl2ag 25:cm, 50 eEL) '120 ~m,.·
·
···
32
28 .
. 3.2
28
Meun a tharnan ticura
()
· · IJotuf; uligii18S"J.S
+p o 1 1 p .1
Dactylorchis maculata+r., 1 Cirsiu;:J palu.stre
+p~ 1 +~< 1
Luzula multiflora s.l ()
G~lium uliginosu~
1po1 1~.1
Hie:r~acit1L1 lacv-igattlm -:-p(; 1 -·
I!D.tl1.yrLlS r:or1~e--~1.us.
1bo 1
Antho;~u.nthum odor.
1p .. 2 Co.re:( :?allose ens
,...
· () .·
E:pilobiun obscurum
+r .. 1 - · · Hy~Jc.:dcum Elc;.culatnm
2ac2
Carex nigra
+p.2 Galiu~ harcynicun
~pQ2
Achillea ptarmica
+p.1
Agro~tis tennis
iao3
Viola :p.:>.lustris
1p.1 '~Iieracim1 urabal1aturJ
+p~ 1
Scutallaria minor
+p.1 .Centaurea jadea
·+po1
Crc?is paludosa
+p.2 Veroriica chuoaodry~
+~.~
Go.l.iun p2.lustris
-:-p.l
.. R::.riuriculus acer
+p. ;1
:ScjEisetum fluviatilo +r.1
Achillea nillofolia
2r,L, 1
Stac:hys officinalis 3.2 3.1.'1 ·Equisetum palustris
+p .. 1
Centau:r."e<~ nigra
+:;J .. I -;·p.t2 ·Phyteune. nigrur,,
· ()
Festuca rub:ca
1~0 .. 2 1p;3 J~ychi1is flos-cuctili
+p. 1
Succisa }Jratensis
+p.1 +po 1 Sanguisorbn officil'lalis ()
Arnica montuna
+p.2 1a~1 Poa ~ratensis
+p~2 1p.2
Potantilla erecta
+pv2 +p.2
Heracleum spond~lium +a.1 +b.1 RhytidiadelpHus squar. a
Holcus lanatus
1p.2 +p,2 Pseudosclerop. ptirum a
a
Deschampsia cespitosa1u..3 1a.3 Lophocolea ~identata a
.a.
Agrostis stolonifera 1b.3 1a.2 Mnium affine
·
a
~·p.1 ()
l"'nimn undula turn··
Briza media
1b.2 1p.2-Dicranus rugd~~m
Molinia caerulea
2m.2 1po1 Pleurozium s~~reberi
Juncus acutiflorus
Selinum carvifolium
+a..1
Stellaria palustris +p~1 +p.1
vegetatie~

i

I

-
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~

Opn~b Oude hooigeide m~~d~n in het veenbos, opgaand vochtig
. Nardetun1 1:1et veel Carex· palloscens. Opp:.;rvlnkte 2ix3 m2,.
Bedekking kruidlac'.g 85 %; bedekking moslc..ag mider dan 10 %;
Hoogte kruidlaag 50 (120) cmc
1p
Holinia caeul~a
3a .. 3 Pea pr<::,·tensis
:Angelica, sy];yeBtris
2b
1p
Ce.ntaurea. jacea
1p
SelirJ.UJ.11 cc.rvifoliurn
2a
Eyperiqum maculatum
+j_)
Carex pall8scens
2a
Epilobium pc:. lustre
+p
Stachys offic:in13.lis
2a
Ranunculus acer
Juncus :acutiflorus
2m
Briza Dedia
+p
Lotus uliginosus
2m
Canpanula rotundifolia +p
Achillea nillofolia
2m
Agrostis stolonifera
+p
1b
Galim1 palustre
Cirsium palustre
+r
He~aqleum spondylium
1a
Potentilla ere eta
+p
Holr;:us J~c:.natus
1a
.Descbanpsia c~espitosa 1a
Lophocolea heterophylla a
·]a
a
.Stella~ia palustre
Nnium affine
,Succisa pratensis
1a.
Rhytid:i,adelphus squarroslH3 a
Hyosotis scorpioides
1p
Eurhynqhiun prc.elongw"l a
Achillea ptc..rmica
1p

·opn.a Oude hooineide midden in·het veenbos, op klein hoger
stukje" Opporvlakto 1ix3 m2;. bedekking kruidlaag 90 %; r)edek"·
king moslaag 50%; hoogte kruidlaag20 (50) cm~
Galium he~6ynicum
3b
Rfimex acetosa
+p
+p
Agrostis tenuis
2b
Hieraciuo laevigatum
Cdrex caryophyllea
2b
Sieglingia decumbens
+p
Anthoxanthuin odoratum 1a
Cirsium palustre
+r
+r
Festuca rubr~
1a
Quercus robur
LUzula nulfiflora
1a
Pimpin~lia saxifr~ga
+r
+r
Calltina vulgaris
1a
Succisa pratensis
Nardus-strictri
1a
Potentilla erecta
1p
Eurhynchium praelong~m a
Hypericum rnaculatum
1p
Dic~anum rugosum
a
Poa pratensis
1p
Rhytidiadelphus squarros•s· a
Polygala serpyllifolia 1p.
Pleurozium schreberi
a
Juncus acutiflorus
1p
Pseudoscleropodium purum a
Campanula rotundifolia +p
Mnium affine
a
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30 en o.. 1 ; l''ardeto-Juncotur.1 van de

O;:m,~rnes

op·

~'Iont l~igi ..

OpgenorJen

1/8/1965.
OpnaE1e 30: honogeen gedeol tc 'Ewt Juncus squarrosus vorsj_Jl:·eid
voork6~end. Pedicul;ris vi~l-pas op bij het ~akcn van de opnace.
Opgenoil1~n r:1et Franl: 3i~cking, Opj_Jervlakte 5x5 m2; .hoogte kruidlae.g optima hij- 20 · C~.l, 35 CD r bedokking kruidlaag 80 %; . bedekking
mosl,'.ag'25%; gro..ssen80%~'
.
Opnarne a 1 : vrij hornogc6n gedbolte net veel Pedicularis opgenomen
door Emil vnn Drcderodo_ en Wi1:1 Klinkenberg. OJ.:'pervlakto 5x4 m2;
Iioogte kruidlil2.g 6pt~ma bij 30 ·.en 60 era i bedelddng kruidl.::.ag 90 %;
bedokking EJoslaag· 65. 9~. ·
·
·

·

·, ·· -

30. a

docunbcns 1a~2
1pv2
Festuca ru_bra
Luzula nultiflorrt
1p.2
·1p~2
Cc::crox nigra
1p,,2
Oxycoccus :Jc::clustris
Viola p~lustris ·
1p'" 1
+p,2
Juncus effusus
Ltp.o 5
Ivlolinhc cacule:::..
2b~2
Nilrdus stricta·
2a.2
Juncus squarrosus
2s.2
Potcntilla erccta
Vacciniuu m~rrtillis
2oo2
Erica t·etralix
2E;,2
Polyg,;_la serpyllifolia2P1,.1.
Vc:'cccini.u>,l vi tis-idaea 1ao '1
Calluna vulgaris
1n~2
Vaccinium uliginosun 1p.1:
Galium hercynicum
1p.1
Pedicularis sylvatica +p.1
1o..2
Sieglin~ia

30

7

,_
-

""

-

L~,

5

Luzula congest~
+p~2
:Sriophorun angustif .1p.1
Doschc~!!lpsia flexuosa 1p.2
Ag~6stis ca~ina
Arc.thoxanthU:n odor~
Succisa pratensis
Carex pilulifbra
Anemone nenorosa

+p.1
+j_J., 1
+p.2
2oq2
1iJ.,2
+p.2
+p41
1p.1

1n&2
2n.1 Sphagnuc recurvun
a
2m.,1
-~
cynbifolia
a
2c-~ 1 Scc:;.pania curtn .
. _a
1b.2 cf. Ho..rdia geoscyphus c:t
+p~ I CL!.lypogeia- cf. s~Jhagnic.a -*
2E1,., 1 Polytricl1ur.1 conml{..ne a
a
1a.2 Calliergonstramineum a
1p.1 cf. Calliergon str.am.
a
2n.1 ?tilidium ciliar~
·
a
1:p.1 Plcuroziur;1 schreberi a
1a.2

cf.

---++++---

I

I

l

Fred Bos - Enige kantteKeningen bij het Eexterveldartikel.
(R.AoRasch, Heideterreinen in het Eexterveld, KN 28~ 1-2)
pag. 11 punt 3. Het. \Cfesterholt is geen jong, maar een vrij
oud bos, gezie11 de fraaie homogene vegetatie en de reuzen
van ~iken~ die erin staan. (Toch staat pas op de laatste
stafkaart het gebied ,-Jerkelijlc als bos aangegeven, daarvoor
steeds als verspreid struikgewas, bosjes~ ot~. Red.)
pag. 15,

4b. Het diepje is sterk verontreinigd door het
van do zuivelfabriek te Eext.

~unt

spoel~~te~

Fag. 17, B6o Cuscuta epithymuru komt nog steeds voor.,Ik vond
hem in de 1iJegberm bi;j fragment VII over een oppervlakte van
mee:r: ,9.an 2 m2,
pag. 18. cTe be'.'JGring dat :Gmpetrurn niet in 11 ge1J0ne heide 11 ZOU
voorkomen moet ik tegen sprekeno Op de Jonkershei bij de
Eexterh~lte treedt Emp~trum op in de heide, vegetatievormendo
Onlangs vond ik de soort ook vegetatievormend op ecn heide
nabij Bronneger bij Borger.
(Nagegaan zou toch moeten warden af het hier bv. geen heido
op voormalig stijfzand betreft, of i.d. Red~)
pag. 22. De grate plekken met agrostis en Urtica ontstaan
doordat de boeren op deze, in hun ogen waardeloze stukken
grand hun gras gaan inkuilen. Bij het afsteken en ophalen
blijft allicht wat gras achter, op welks (stikstofrijke)
resten Agrostis en Urtica welig tieren.

r----------------------------------------------------------------------------------

Albert ~1oel:stra - Twente Natuurl~istorisch V.
Sinds enige tijd is de floristisc~1-vegetat·iekundige
boekenmarkt v~rrijkt met een vij£de deeltj~ in d~
reeks Twente..;;Natuurhistorisch, die als '.iiletenschappelijk~ Hededelingen van de KNNVu:Ltk01nt. In mijn jonge
jaren (ja~ ja) werd ~esthoffS bb~kje ove~ de Veluwe~·
zoom gelezen, door halophyten in de sjocgroep oak de
stuc1ie over het. Balgzci,nd, terwijl- we over •iD_e floristiek van Oostelijk Friesla~:-,.dn alleen de r;1ening van
Hob Caas kenden (misscl:ien i,c; dat toe': niet voldoende)
en tere<C;ht niet de moei te 11a1:1e11 de nKorte inleiding
tot de floristiek der vaat:::1lanten 11 te bestuderetJ..
Verder was er niets op ons terrein in deze serie.
lh.'. is de.t gelukkig a:o.ders. Ind.ertijd ~1eb ik het
tweede deeltje over Tw~nte besproken. ~et derde
deeltje ove~ de ~eidcn, ~enen en vennen meet iedere
sjocJroepe~, die ~ee wil tellen. al aandachtig gelezen
hebben. Tiet vijf~e deeltje behandelt ~e beken ~n bee~
dalen (deer .:fN>tlwff), de voc~J.tig(O, rJilde hooilc;:,1ide·n en
beekmoerassen (do6r J(aa]) van Dijk), de ver~el{jking
vari de flora van T0ente en die van het Duitse grensgebied (door Loode en Luiken) en de rnosflora vari
TVIerite ( doo:r: ~::roenhuizen en de helaa,s overleden.
Agsteribbe). De. l{eer La~1.cbe:t'.r ~1eeft sc~1i ttereride tekeningen van mossen bijgedrazen. De redaktie bereidt
de uitgave van nog enkele interesaante vegetatiekundige en floristi,sc~1o studies voor:.'
De bijdrage van ~esthoff geeft een kort overzicht, dat_
voor zichzelf s~reekt. Uitvoeriger is hij indertijd
geweest i11 het artikel 11 Beken en beekc~alen van TvreiJ.ten,
waarin we"kunnen lezen hoe goed het twintig jaar goleden
nog was. Een overdruk van c'i t artikel, 11 het enige, da t
in een Twentse beek gelegen heeft 01 , is in de bibliotheeko
Ook doze nieuwe beschrijving van het Twentse bekenstelsel en zijn flora is al weer verouderd, d.w.z.
geeft eeh te rooskleurig beeld. De prachtige Junceta,
begroeiingen mat bosrus in het Springendalgebied zijn
vreg, kaalgegraasd en ge~utrofieerd door het jonge vee.
Eot vva tor;.wlentje van de Hazelbekke is afgebroken. Hot

!
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-19treurigst zijn de graver~Jen aan de Puntbeek in het kader van de
nu ui tgevoe:;_nde herkaveling 11 Denekamperveld 11 • Wie de si tuati-:; no..l
ziet, krijgt de indruk, dat stelselmatig alles, wat nog na de
vorige ontgihningen in dit gebied overgebleven was, vernield
word.t.
En nog een paar opmerkingen:
t.a.v. pag. 6: Het is interessant, dat de grote pimpernel behalve
in het dal van de Vecht ook voorkomt langs de Regge ten Noordon
van Rijssen.t.a.v. pag. 9: Persoonlijk vond ik de enen zin, die a~n Chrysosplenium, het goudveil, gewij~ uordt, nogal aan de magere kant.
Beide soorten komen in ·:rwente nog op allerlei plaatsei1 voor.
BovenJien is volgens mij Chr. oppositifolium veel meer dan Chr.
al ternifoli1J_m karakteris tiek voor het Twentse b:conbos, ool: in
het gebied van de hazelbekke.
Het artikel van Jaap van Dijk vertelt vooral hoe goed het eens
was en oak voor zijn artikel geldt, dat er nog minder over is
dan de schrijver, toen hij zijn artikel afmaakte, wist. Het
grootste verlies in de laatste tijd is de ontginning Yan de
laatste restanten van het Strengeveld ten Oosten van Dene2~amp&
Deze zijn een half jaar geleden ontgonnen. Een van de beste
terreinen van heel Nederland omgeploegd. Verdsenen zijn ook do
Been}Jreekvelden oostelijk van de Agelerb:c·ug.
Een opmer~ing heeft me speciaal geprikkelde Jaap verondarstclt 7
da t de Ivluggenorchis in Tuente alleen in de Le;-;1Selermaten voorl:''!au.
Vroeger heb ik de soort ijverig gezoc~t in het gebied ten Zuiden
van De Lutte, a~ngespoord door de Eeer Luiken, maar nooit gevonden~
Maar je kunt niet weten •••
Het voor onsnschraallandkundigen 1' zoer interessan;tc pro!Jleem
van de overgangen tussen hooiland en heischraal grasland en ook
het voorkomen van bosrandsoorten in het hooiland (in Twente af
en toe Anemone nemorosa, Agrimonia odorata, Listera ovata)
wordt niet besproken.
In de bijdrage van Loode en Luiken kun je lezen hoe goed all&.s
even ovor de grens is ( 11 bei uns in Bentheim 11 , volgens de ~~we::,.tse
sjoccers) en dat er in Twente ook wel iets te zien is. Hoe
verschillend oak het karakter van de Twentse en Duitse bossen
in het grcnsgebied. De positie van de bossen en bosjes in Twcnte
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is Bat beter dan die van andere, min of meer natuurlijke
begroeiingen;. ook deze zijn uc:1ter allerminst veilig. De
ual van E)man (blz. 27) is een treurig voorbecld.
Voor&l de Heer Luiken is een groot kenner van de boaflora van deze streken. Toch zijn aanvullingen op zijn
gogevens no;:; altijd r.wgclij'k. Zo 1:wenden Jan Vogel en.
ik in het bosjo Uphoff bij Oc~rtrup (zio blz. 25) indertijd
de in Nederland zeer zeldzame Carex diculsa gcvondon te
hobbon. Dit moot nog oens goverifioerd warden. Ook is
het nuttig om van onkele minder zeldzamo soorten, bv~
Veronica uontnna, Listera o~ata, Carex sylvaticaen.
Adoxa moschatellina, nauwkeu~ig de verspreiding in het
gebiod na te gaan~ Voor &&n soort, Corydalis tlaviculata,
hebbcn Jeloer Landman en ik dat irtdertijd geprobeerd.
Van de opcoi:l. ming Vc:-cn zeldzanw of anderszins interessante mosson, dia het l~atste hoofdstuk vormt, is moeilijk
commentaar te gcven. aet ligt aan gczelf, dat ik eon
aantal van de go~oamdci soorten nog nooit in Twente heb
gevonden of 1.i.berha.upt niot ken. Het is intoressa:::1.t, dat
do scllr:i_jvers :Jellia endiciacdolia O~)goven, terwijl vdj in
Twonte al tijcl ova:;.~ :?ollin e;:)ip~1~rlla undula ta spraken.
Tuontc Natuu~historisch V.
',/et;:;nsc21all)elijko :~ededolingon l::FFV 56, ·prijs voor
HcTN-ors i 2,25.
---ooo---
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-21:.Aanvullingen op de 11 Lijst van plantesoorten en bastae..rden
die in 1961, 1962 en 1963 warden waargenomen op het
eiland Schierrnonnikoog 11 (Laboratorium voor Plantenoecologie van de RU te Groningen) naar aanleiding van de
waarn~mingen tijdens het gespecialiseerde zomerkamp
Sc~1ier

II 1964.

Deze lijst werd ons pas na het bezoek aan het eiland toegezonden. Aangezien het docl van ons bezoek niet de floristische in~entarisatie van het eiland is geweest, kunnen
slec:1ts op grand van losse vJ2a:c"ner:1ingen aanvullingen op de
lijst warden gegeven.
Nieuw voor het eiland:
Anthericurn ramosum f

o

si111plex

1 ex. ten Noorc:.en van het
Oorlogskerkhof (AH)

Galium hercynicum

Gri~nglop,

middendeel (RR)

Osmund.a regalia

1 ex. Gri~nglop, middendeel

(RR)

vindplaa tsen op ~1et ei1and (de nuEmwrs komen overeen
met de nummers van de lijst):

Nieu~;o

87

Carex hirta

in bosje ten ~esten van het
Oorlogskerkhof en de Reddingsr:eg (AH)

95

Carex punctata

Bij afgeplagde stukken langs
Reddingswc:;g (RR)
Grieenglop (RR; AH)

100 Carex xtimmiana
107 Centunculus minimus

124 Cirsium x:;purium
155 Eleocharis palustris
162 Empetrum nigrum

Tussen Kooiduinen en Kobbeduinen (RG)
Kapenglop (RR)
Ijsbaan (RG)
Ten Westen van de Berkenplas (AH)

.... 22-

189 ;uphorbia ur2lensis

Ten Noorden van het Oorlogskerkhoh (andere vind:plaats dan die vermeld in
Gortcria dl. 2~3) (AH)

235 Hippurus vulgaris

Ijsbaan (RG)

226 Gymnadenia cono:psea

tussen Kooiduinen en Kobbe.
duin;m (AH)

321 Hyriophyllum alterniflorum

O:p een plaa ts in het I:apen·1
( .r,
DG , ,di
11 -T)
g_op

328 Ophioglossm1 vulgatum

Oak op droge duinhellingen

431 Scirpus setaceus

Tussen Kooiduinen en Kobbe·
duincn (RG)

438 Trifolium fragiferum

Ijsbaan (RG)

n·,
( .tu:''

Opgaven van:
Rob Gradstein 1 Utrecht.
Albert Tioekstra, Utrecht.
Ru Rasch 1
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