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Oe heiden en heischrale graslanden rond mant.
Herman Stieperaere
Tijdens het mantkamp in 1965 van de B.J.N. hebben we met enkele men~en uitgebreid gek~en naar de heiden en de daaraan
verwante graslanden. Wat volgt wil een indruk geven van wat
wij op onzè excursies zo allemaal zagen en afliepen.
1. De heiden.
Eerst en vooral de heiden. Vorig jaar reeds beken we die
zo terloops~ maar behalve van het Drosera-veentja werden er
geen opnamen gemaakt~ Ook dit jaar stonden ze nog in de schaduw van het heischraalgraslandoriderzoek. Dit echter volledig
ten onrechte, want het zijn zeer boeiende gebieden. AchtereenvalgEms zullen de plantengeografische aspekten, de vochtigheid, de bodemrijkdom en de ouderdomsverschijnselen besproken worden.
lA. Plantengeografische aspekten.
Een belangrijk verschil met de heiden in Vlaanderen (Kalmhout, Bolderberg, ten zuiden van Brugge) is gelegen in het
optreden van bosbessoorten (Vaccinium div. specs.). Speciaal
de rijsbes en de rode bosbes (Vaccinium uliginosum en V. vitis
idaea) zijn duidelijk meer noordelijk, 11 8oreale" eler.1enten.
Zij zijn dit samen met zevenster (Trientalis europaea), die
ook veel in het degenererende veen en in de dennebossen groeit.
Cvereenkomsten met de meer Atlantische heiden van Vlaanderen
vinden we dan in soorten als liggend walstro, liggende vleugeltjesbloem en stekelbrem (Galium hercynicum, Polygala serpyllifolia en Genista anglica). Voornamelijk het boreaal element,
in het bijzonder de bosbessen, vonden wij zeer interessant.
En dat zeker niet alleen om vegetatiekundige redenen.
lB. Vochtigheid.
Een onderscheid kon gema:::kt worden in °droge•: en uvochtige:i
heiden. Droog bleek hierbij niet parallel te lopen met ''arm".
In de vochtige heide zijn een aantal soorten aanwezig die hun
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optimum hebben in natter contreien (hoogveen, Ericetum)~ dopheide, veenbies en pijpestraatje (Erica tetralix, Scirpus
cespitosus; ~olinia boerulea) en enkele mossen, Leucobryum
glaucum, Hypnum imponens, Sphagnum div. specs. Het meer of
minder sterke optreden van dopheide (Erica tetralix) kan in
bepaalde gevallen een ouderdomsverschijnsel zijn, maar daarover verder. Een vochtige Calluna-heide vo~den we alleen in
het roemrijke •:orosera-veentje 11 (zie a. J. N.-Jaarboek 1964).
lC. Bodemrijkdom.
· Oe heiden in de richting Hockay en de Fagne Tra-marais waren niet zeèr rijk~ enkel de dwergstruiken en wat gewone soorten. In de richting van Dvifat-Surbrodt is d~ toestand helemaal anders. Daar vonden we le~ke bosrestanten met beuk (FagGs sylvatica) als boometage en veel blauwe bosbes (Vaccinium
myitillus} in d~ ki~idlaag. De heiden bleken hier bijzonder
fraai door het voorkomen van bosplanten als~ hengel, dalkruid
en lelietje der dalen {melampyru~ pratense, maianthemum bifolium en Convalaria majalis). Eveneens in dit gebied ("Les
Bruy~res 1 ') vonden wij ~~n exemplaar van de gevlekte orchis
(Dactylorchis maculata). Hier was over enkele vierkante meters (opn; 21 Ard. 65) een nogal open, zeer soortenrijke heide ontstaan. Bij afbranden zou misschien een fraaie, orchideeënrijke heide kunnen ontstaan.
ID. Ouderdomsverschijnselen.
Zeker het meest boeiende gedeelte van onze waarnemingen
vormen de gedragingen van de diverse dwergstruiken bij veroude~ing en verjonging vari de heide; de cyklische successie.
Oe cyklische suc~es~ie veiloopt als in een kring: optimale
heide - ~ • degeneratie van de heide - ~ · optredan van mossen en grassen, verwerken van de organische afvalstoffen - regeneràtie van äe heide - optimale heide - Vcior het onderzochte gedeelte ~an de Ardennen moet dit schema
iets aangepast worden. Eeri echte mossen/gras fase namen wij
nergens waar, wel een voortdurende wisseling in dominantie
van verschillende dwergstruiken: struikheide, dopheide en ro-
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de bosbes (Calluna vulgaris, Erica tetralix en Vaccinium myrtillus}; Oud~idbmsverschijnselen konden we in twee gebieden
zeer-fraài waarnemen~
10 1. Het Droseraveentje.
Hier bevindt zich een nogal arme, vrij natte heide, met
o~a. veenbies en dopheide (Scirpus cespitasus en Erica tetralix). Onderscheid dient te worden gemaakt tussen de nog intakte heide, eventueel ~terk degenererend, en de ge~rod~erde heide.· Op het-vegetatiekaartje van vorig ka~p (B.J.N.-Jaarboek
1964} resp. het typisch Calluneturn en het Vaccinium vitisidasa-rijk Calluneturn (llla &: lllb) tegenover het "gestoordeil
Call~netum (1116). Tijdens het kamp in '64 bleek dat het onderscheid tussen llla en lllb niet zeer konsekwent te maken
was. Hogere dominantie van rode bosbes (Vaccinium vitis-idaea)
was nergens dGidelijk. Ook bleek dat een h6gere bedekki~g v~n
v; vitis idaea een gevolg was van degeneratia van de struikheide (Calluna vulgaris) en/of een mindere vitaliteit van deze
laatste door beschaduwing. Illustratief is in dit verband de
voorkeur van type lllb voor de bosrand, wat ons reeds bij het
maken van de kaart was opgevallen.
_
De heide bleek overal zeer oud en was in de rechterbovenhoek
sterk gedegenereerd. Daar namen wij waar, hoe dor'heide (Erica
tetralix) met talrijke vitale jonge planten veldwon op de
zeer oude, lage, weinig vitale struikheide (Calluna vulgaris).
Er was veel dood mèteriaal aanwezig waarop veel Cladonia's
groeiden. Verscheidene kiemplanten van struikheide wezen erop
dat de relatie~ hoge bedekking van de dopheide (Erica tetralix) waarschijnlijk slechts van korte duur zal zijn. De cyklische successie verloopt in het onderzochte gebied dus ongeveer als volgt:
·,
~~ optimale Calluna heide ~
afsterven van Calluna ~· afsterven van Calluna
~
opslag van Calluna
~
hogere dominantie van~· I\ hogere dominantie van
Vaccinium vitis-idaea · · Erica en Cladonia

6

Polygala serpyllifolia bleek haar optimum te hebben in het
grensgebied tussen het Ericaturn en het Callunetum.
10 2. Les Bruyères te Surbrodt.
Hier bevindt zibh een goed ontwikkeld~ heide. Het ~ehheel
bestaat uit een aantal brede bermen (ca. 7-10 m.) waartussen
brede grachten met veel pijpestroetje en liggend walstro ·
( f.1olinia coerelea en Galium hercynicum). De heide zelf was
nogal oud en in het laagste gedeelte wat vochtiger (opn. 20).
Wanneer de struikheide (Calluna vulgaris) gaat degen3reren
valt zij uiteen en laat zo de ruimte aan de rode bosbes (Vacciriium vitis-idaea), die dan heel groot w6rdt en rijkelijk
gaat bloeien. Na enige tijd verschijnen dan weer kiemplanten
van d~ struikheide (Calluna vulgaris). Deze groeien vlug uit
en pesten de rode bosbes (Vaccinium vitis-idaea) weg.
We krijgen dus het volgende schema:
Calluna fase~
/.--?
opslag van
degeneratie van Calluna
Calluna vulgaris
6pslag v~n Vaccinium vitis-idaea
1C... Vacc. vitis-idaea fase ~
Het gedrag van de rode bosbes (Vaccinium vitis-idaea) doet
hier enigszins denken aan het gedrag van de grauwe dopheide
(Erica cinerea) in de heide restanten ten zuiden van Brugge.
Deze heiden zijn echter in veel sterker mate beïnvloed door
de mens~n ~n het Erica cinerea-stadium is veel grassen- en
mossen rijker.
11. De heiverwante graslanden
Er werd reeds gezegd, dat de heiden dit jaar (nog) in d~
schaduw stonden van de Nardetalia. Dit ondank~ het feit, dat
zij, zoals· he~ft mogen blijken uit het vorige, zeer boeiend
waren. Toch wa~ d~ sterks belangstelling voor de ~an de hei
verwante graèlanden lonend. Alle~excuréiedeelnemers zullen
nog wel lang, ondanks de pijnlijke voeten, de bloemenweelde
vaM deze gebieden in het geheugen dragen. Oe openbaring van
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dit kamp waren ongetwijfeld een drietal 11 bergweiden" langs de
Rtii~seau dû Coreux. Een daarvan (de kleinste) bekeken we vorig
jaar slechts terloops. We zullen deze bergweiden ee~st bespreken en daarna een aantal begroeiingen, voornamelijk van padranden, gelijkend op individuen van het Nardo-Galion, zoals
wij het reeds kenden van Kalmhout en West-Vlaanderen.
11 A. Oe bergweiden.
llA 1. Floristische. samenstelling.
Deze weiden, langs.de Ruisseau du Coreux, worden globaal
gekenmerkt door het optreden van een aantal, voornamelijk roodpaars bloeiende kruiden als~ betonie, knollathyrus, zwart knoopkruid ~n heel veel blau~ae knoop (Stachys officinalia, Lathyrus
montanus, Centaraea nigra en Succisa pratensis), iets meer
grassen als taMdjesgras, gewoon struisgras, veelbloemige veldbies en het aspektbepalende rood zwenkgras (Sieglingia decumbens, Agrostis tenuis, Luzula multiflora en Festu6a rubra).
Zeer regelmatig kwamen ook tormentil, muizenoo~, ~hri~cia,
grasklokje en kleine bevernel voor (Potentilla erecta, Hieraeiurn pilosella, Thrincia nudicaulis, Campanula ro~undifoiia,
Briza media en Pimpin~lla saxifraga).
In de twee mooiste stukken kwam veel gewone vleugeltjes~loem
voor en wat kantig hertshooi (Polygala vulgaris en Hypericum
maculatum). meum athamanthicum vonden we overvloedig in het
eerste en kleinste weitje. Hier. ontbrak echter knollathyrus
(Lathyrus montanus). margriet, bereklauw, reukgras, sm~lle
weegbree, kropaar en vrouwenmantel (Chrysanthemum le~6anthe
mum, Heracleum sphondyllium, Anthoxanthum odoratum, Plantage
lanceolata, Oactylis glomerata en Alchemilla xantochlora)
wijzen vermoedelijk op een bemesting met stalmest. Deze Arhenatheretalia soorten worden waarschijnlijk ook begunstigd door
de vrijhoge vochtigheid van de d.lverse terreinen waar zij
groeien. In dit v~rband is het voorkomen van grote pimpernel·
(Sanguisorba officinalia) in het meest vochtige ge~selte heel
typisch te noemen.
Zeer kenmetkend ~ijn eveneens een aantal bosplanten, met name
bosanemoon, boswederik, bosboterbloem, bosooievaarsbek en zwar-
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te rapunzel (Anemone nemorosa, Lysimachia nemorum, Ranunculus
Geranium sVlvaticum en Phyteumahigrum).
llA 2. Plantengeografische aspekten~
· Opvallend zijn een groep saaiten die in de Vlaam~~N~der
lands-Duitse laagvlakte ontbreken 6f 2eer zeldzaam zijn;
betonie, knollathyrus, bleke ze~ge, kantig hertshooi, Neum
athamanthicum, zwart knoopkruid~ bosooievaarsbek, bosboterbloem en zwarte rapunzel ( Stachys officinalis, Lathyrus montanus, Carex p~llescens, Hypericum maculatum, meum athamanthicumt Centaurea nigra, Geianiurn sylvaticum, Ranunculus
breyneninus en Phyteuma nigrum). Hiervan zijn bosooievaa~sbek
en bosboterbloem en i!leuin ·en zwart knoopkruid uitgesproken
montahe soorten~ Carex palleseens komt waarschijnlijk vrij
z~lszaam voor in zure Molinietalia en aan het blauwgrasland
ve:rwante heischrale graslanden. Buiten de Ardennen ken ik de
soort alleen uit öe omgevirig van Ursel (Gast Vlaanderen),
steeds in grazig Nardo-Galión.
llA 3. Systematische plaat~.
Zoals blijkt uit bovenstaande beschouwingen verschillen
deze weiden nogal sterk van het strikte Nardo-Galion ~it
laag B~lgië, Nederland en P-Joordduitsl8llèl, zoals beschreven
door P~eisin~ (1950), Rasch (1963, 1964, 1965) en Stieperaere
(1964, 1965)~ Het verschil is ook struktureel nogal gioot:
de dwergstruikkomponent ontbreekt vrijwel, en een aantal bij
ons ontbrekende soorten domin~ren. Het is daa~om niet konsekwent déze begroeiingen te rekenen tot het strikt~ Nardo-Ga~
lion in de zin van Rasch (1964, 1965). Wel zijn zij verwant
aan het Hypericum maculatum-Polygalà vulgaris gezelschap
van Preising (1950). Oe overeenkomst is nog groter m~t het
Arnic~tum montàna~Schwickerath 1944, alleen ontbreekt Arhica
en komt Meum athamanthicum mind~r voor: Schwickerath rekent
het Arnicetum tot het Vielion caninae Schwickerath 1941. In
zijn beschrijving van het Vielion caninae staan begroeiingen
zoals wij waarnamen langs de Ruisseau du Coreux centraal. ·
Wij rekenen daarom deze bergweiden tot het Vielion caninae.
Hierbij laten wij in het midden inhoeverre het Nardo-Galioh
breyn~ninus,
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saxatilis (sensu Rasch) en het Violon caninae aan elkaar ver~
want zijn.·
Ondanks het ontbreken van heide soorten, Arnica en het minder
voorkomen van meum is de overeenkomst met het ArniçetL!f.l1.JllOntanae toch nog groot. Het betreft echter waarschijnlijk naar de
Arrhenatheretalia neigende vormen.
Het zuivere Arnicetum, waarvan wij fragmenten waarnamen te Bougnez heeft een veel geringere Arrhenatherètalia inslag en doet
sterk aan het geworie Nardo-Galion denken.
118. Begroeiingen met Galium hercynicum.
Deze vegetaties verschillen floristisch en struktureel van
de bergweiden door het vrijwel geheel ontbreken van de hoger
~enoe~de grote kruiden (Stachys officinalis e.d.) Daarentegen
vonden wij boskartelblad (Pedicularis sylvatica) uitsluitend
in dergelijke begroeiingen.
De globale groep was helemaal niet zo homogeen van samenstelling als de bergweiden. Een aantal types konden onderscheiden
worden. Deze zullen hier elk afzonderlijk in hun floristische
sa~enstelling, oecologie en synsystematische plaats besproken
worden.
118 1. Hoogveenweiden.
Opnamen van deze veget~ties werden dit jaar in twee gebieden
gemaakt. Een derde gebied bleek sterk veranderd. Hiervan hadden
me echter een opname van vorig jaar, zodat van dit type toch
vrij veel gegevens verzameld zijn.
118 la. Floristische samenstelling en struktuur.
Oe struktuur van deze begroeiingen is overwegend grazig met
ee,n zeer homogeen verspreide, weinig bedekkende dwergstruikkomponent. Dominant zijn borstelgras en ffiolinia (Nardus'stricta
en rnalinie ~~erulaea). Deze zorgen voor een typisch borstelig
aspekt. Bij stopzetten van de bernaaiing gaat ~olinia sterk-uitbreiden.
Zeer kenmerkende kruiden zijn boskartelblad, liggende vleugeltjesbloem, tormentil en liggend walstro (Pedicularis sylvatica,Polygala serpyllifolia. Potentilla erecta en Galium hercynicum).
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Daarnaast kun je gemakkelijk alle Ericaceeën van de streek op
enkele vierkante meters vinden. Echter Calluna en Erica tetralix komen slechts in bl6ei.
Je konden een droger type, met echte hoogveensoorten als veenbes (Oxycoccus palustris) en een vochtiger type, met onder andere weidesoorten onderscheiden. De moslaag is, vooral in de
tr~kruspollen dikwijls zeer rijk a2n Scapania nemorosa en andere levermossen.
118 lb. Oe~ologie, genese en ruimtelijke situatie.
·· De grootste associaat is die van het Juncus-Nardus-schraalland voorbij de jeugdherberg van Xhoffraix naar de mont-Rigi
toe. Dit schraalland beslaat een kamplex venig, schraal hooiland van verschillende tientallen haktaren op de rand van het
vroegere veengebied. meer naar de Fagne toe is er een bronniveau met b~enbreekhellingvenen (Narthecium ossifragum). Dit
niveau is tegenwoórdig heol sterk verpest door greppels en
sparrenaanplanten.
Een tweede, kleinere associaat is te vinden aan de ingang van
een "filolinietum:• langs de grintweg van het fonteintje (r.:ont)
naar de baan Xhoffraix-Hockay. Dit móli~ietum i~ heel nat en
zuur, met een moslaag van Sphagnum spóc. en ;'olytrichum commune.
De kruidlaag bedekt niet zo heel veel, max. 65 %, met als dóminerende soorten, pijpostraatje en russen (ffiolini~ en Juncus
effusus en J. acutiflorus). Daarnaast tredèn op: schapegras,
moerasviooltje, blauwe zegge, blauwe knoop, dichtbloemige veldbies, kale jonker, tormentil e.a. (Festuca ovina, Viola palustris, Carex panicea, Succisa pratensis, Luzula multiflora ssp.
congesta, Cirsium palustre, Potentilla erecte, etc.)
Oe ingang lag wat hoger en had een meer 11 hoogvenig 11 karakter.
Oe grotere droogte, een zekere helling en de regelmatige betreding·hadden hier een fraai Nardeturn doen ontstiari met 0e~l
trekrus, borst~lgras en boskartelblad (Juncus squarrosus, Nardus stricta en Pedicularis sylvatica).
Tijdens vbrige kampen bezochten we regelmatig hst pad naar de
jachttorens van het Tro-marais-veen. Hier bevond zich e~n Nardeturn langs het karrespoor. Dit had duidelijk zijn bestaan te
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danken aan af en tos maaien van de bosbes-struikheide en betreding en uitdroging làngs de wielsporen. Dit jaar bleek het geheel sterk veranderd. De To-marais had namelijk een zijbeek
gevormd en hiertoe dit karraspoor uitgekozen. Speciaal vorig
jaar was de vegatatie, al niet zo heol fleurig door de droogte, door jeeps en tractoren van de veenboeren totaEl vernietigd
en diep doorploegd. O{t jaar was er reeds een beekje van een
halve meter _diep. Het karraspoor liep er nu naest. Het Nardatum was nog steeds bijzonder fraai, maar daar de opname van
vorig jaar representatief bleek te zijn, meLkten wa dit jaar
geen niouwe.
118 lc. Synsistematiek.
Bovengenoemde vegetaties Z1Jn in Belgi§ reeds uitvoerig beschreven door nuvignead, P.,(l949) en Vanden Berghen, c.,(l95l).
Beiden rekenen deze associatie niet tot de Nardetalia, maar, of
tot de Caricetalia fuscae (Ouvigneaud 1949), een richting die
than~ geheel verlaten is, of tot het Ericion (Vanden Berghen
1951), een in elk geval mijns insziens veel betere oplossing.
Tegenwoordig echter rekent men (Preising 1953, 3raun-Blanquet
& Tüxen 1952) deze begroeiingen tot het Nardo-Galion Preising
1949. Oe situering van Vanden Berghen (1951) wijst overigens
volkomen in de richting van een Nardo-Galion~ nTopographiquement les individus du Junceto-Nardetum formant transition entre
les landes du terrain sec (Calluneto-Vaccinietum ou CallunetoAntennarietum) et des formations tourbeusas (Juncetum acutiflori, Shpagnetum medii et rubellii) ••. ".n
De associaten rond mont/B~verc~ behoren tot het Juneeta-Nardeturn BUksr 1942. Zowel Duvigneaud (1949) als Vanden Berghen
(1951) durven geen kenmerkende soorten te noemen, nocht~ns is
de globale floristische samenstelling bij hen zeer kenmerkend.
Preising (1953) noemt liggende vleugeltjesbloem, boskartelblad
en trekrus (Polygala serpyllifolia, Padieuiaris sylvatica en·
Juncus squarrosus) als kensoorten. Zij komen ZGer veel voor
in onze opnamen, maar ze komen ook er buiten vuor. Er dient
hier opgemerkt dat Preising (1953) het Junceto-Nardetum afgrensde tegenbver het gezel~chap van Hypericum maculatum en Polygala
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vulgaris, sterk verwant aan de door ons beschreven "Bergweiden'=.
In dit licht bezien zijn genoemde drie söorten zeker kenmerkend.
Hst Ierse Juneeturn squarrosi (8ra~n-3lanquet en TDxen 1951)
is welis~aar verwant, zowel struktureel als floristisch, ~aar
v~rschilt toch heel sterk. Dit verschil spr~it voort uit het
ontbreken of vesl minder voorkomen van soorten als boskartelbied sn liggende vleugeltjesbloem (Pedicularis sylvatica en
Polygala serpyllifolia) en tiet talrijk voorkor;en van uitgesproken atlantische soorten, aldaar ken~1~rkend voor het NardoGalion~ Polygalo dubia en Carex binervis. Er is dGarom sprake
van een vicarisrende associatie; het gezelschap van Juncus
squarrosus en Rhytidiadelphus loreus (Pethybridge et Prasge~
F305) 8raun-8lanquet es TDxen 1950. De naam ::Juncetum squarrosirr
is dan ook slechts een verzamelnaam voor verschillende vicarisrende associaties.
118 2. ;egber;,len Llet Pedicularis sylvatica en Agrostis teriuis.
Een heel nieuw type begroeiingen vohden wij dit kamp langs
wegbermen met aen sterke heideinslag op leem.
113 2a. floristische samenstelling en struktuur.
De struktuur was.dikwijls gemengd met meestal een relatief
hoge kruidkomponent, dit voornamelijk door soorten als boskartelblad, liggend walstro en tormentil (Pedicularis sylvatica,
Galium hercynicum en Potentilla erecta). Een zeer belangrijke
grassoort was gewoon struisgras (rgrostis tenuis) met daarnaast
nog soorten als borstelgras? pijpestrootje, schapegras en dichtbloemige veldbies (~ardus stricta, ~olinia coerulaea, Festuca
ovina en Luzula congesta). Tr2krus komt, zij het in kleine
hoeveelheden regelmatig voor, ea~en net een aantal wagkantplanten. l-iet aspekt is laag en ze:;r schr··al. Cpname 25 werd
gemaakt in een recent afgeplagd terrein en zaQ er daardoor
niet zo gesloten·uit.
11 8 2b. Oecologie, genese, ruimtelijke situatie.
Alle aasoeiaten waren gelegen langs paden en/of grintwegen
door de sparrenaanplanten. De ondergrond was steeds lemig,
vochtig en soms nogal humeus tot iets venig. Bij alle associaton
was eveneens een vrij lichte helling naar een afvoergreppel
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waarneembaar. ·verder waren er vrij grote verschillen in ontstaan,
ouderdom, enz.
De opnamen 25 en 24 ZlJn afkomstig van een systeem paden door
het sparrenbos bij Gvivat-Surbrodt, aan de achterkant van de
heide van ;;Les Gruyères". Hier werden een aanlal begroeiingen
aangetroffen; deels met een vrij sterke Nardetalie inslag, deels
tot de Nardetalie te rekenen. De twee associaten waar de opna~
men werden v~rza~eld zi~n beide regeneratief. Oe oorspronkelike
dwergstruikvegetatie werd dus vernietigd en keert nu langs de
Nardetalie vegetatie terug.
Opname 25 was duidelijk enige jaren geleden geplagd. Oe moslaag
bedekte zeer veel; kruiden begonnen zich uit te breiden. Waarscnijnlijk zal dit hier nooit evolueren tot een dwergstruikvegetatie met bosbessen {Vaccinium specs.) en C2lluna 9 maar zal
een lage grazige vegetatie met dwergstruiken en kruiden ontstaan. De wegbarmen ~orden hier namelijk vrij goed onderhouden:
voornamelijk gemaaid 7 soms geplagd.
Opname 24 vormde een smalle strook tussen een grintweg en een
af~ateringsgreppel 1 en helde zwak in de richting van deze greppel. Waarschijnlijk was de oorspronkelijke vegetatie vernield
door het afplaggen eh kon deze er zich niet weer vestigen door
de af en toe voorbijrijdende vrachtauto 1 s met bomen (niet noodzakelijk elk jaar!). Naar alle waarschijnlijkheid zal de vegetatie waarvan opname 25 een beeld geeft naar een dergelijke begroeiing evolueren.
Opname 14 komt van een klein stukje ruigte met boskartelblad
(~edicularis sylvatica) langs de baan Xhoffraix-Hockay, even
voorbij de grintweg naar het fonteintje, naast de ingang van
een weide. Op het eerste gezicht leek het geheel nogal,chaotisch.
Bij het maken van de opname bleek een fraaie komplexe gradiënt
aanwezig. Door allerhande invloeden (vroeger gemaaid ?) was ~en
gedeelte v~n de bar~ niet met struiken begroeid doch met een
overgang van een grasvegetatie naar een grazige dwergstruikvegetatie. De la~tste was iets droger, terwijl in de grasvegetatie veenmos (Sphagnum) voorkwam. Boskartelblad stond homogeen
verspreid door de gehele proefvlakte. Een aanwijzing voor de
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goede ontwikkeling van het Nardetun hier is het soorten~ah
tal (23 so~rten), dat vrij hoog is ondanks de kleine oppervlakte (3m ).
Cpname 10 werd gemaakt in een barm langs een 'Chernin foresticr'' te Hockay 9 rechts van de baan Xhoffraix-Hockay. Het
betr~ft een goed ontwikkeld, soortenrijk 9 heisdhrsal g~as
land. Ge begroeiing wordt waarschijnlijk elk jaar gemaaid
en zeker regelmatig betreden. Daarnaast ook sterke begrazing
door konijnen.
118 2c. Synsystematiek.
Deze begroeiingen verschillen in niets fundamenteel van het
Nardo-Galion sensu Rasch (~asch 1964, 1965). Alle soorten komen voor in zijn "Nardo-Galion groep:; -cm de struktuur is ge.,.
~engd (dit laatste is overigens een ken~erk van alle Nardetalia). Zijn schema's zijn echter opgesteld voor de laagvlakte
en zijn in de Ardennen niet goed meer bruikbaer.
ve~~moedelijk zijn dergelijke bermvegetaties hi8r !lcentraal;
voor het echte Nardo-Galion. Struktureel kunnen we ze omschrijv~n ~ls vochtig van gemengde struktuur en ~et Pedicularis
sylvstica regelmatig aanwezig. Ik stel voorlopig als naam voor~
1
' gezelschap van Pedicularis sylvatica en 1~grostis tenuis'; 1
naar
de tDee meest typische sootten uit de krui~- en de graskomponent. H2t verdient aanbeveling de verwantschap tussen deze begroeiingen Sn hot rolinio-Nardatum ~asch 1965 te onderzoeken.
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Soortenrijke graslanden en hun milieu
Chr. G, van Leeuwen
R • I. V • 0 • ~J •

Bepaalde vegetatietypen hebben bij de sjokgroep al van
ouds in e§n goed blaadje gestaan. De serie jaargangen
van Kruipnieuws laat zien, dat dit ook geld voor de begroeiingen die ~ij hier als geheel met de verzamelnaam
"soortenrijke graslanden 11 zullen aanduiden.
Erg verbazingwekkend is dat niet, want op het terrein
van de veldbotanio is er in Nederland en wijd~ omgeving
maar weinig te vinden met zoveel moois en boeiends als
juist deze groep van gezelschappen. Dit berust voornamelijk op het feit dat zij de ~rootste variatie in plantenleven vertonen die onze streèk kan oplsveren, gerekend
over een betrekkelijk geringe oppervlakte. Naast deze
rijkdoh herbèrgen zij bovendien het belangrijkste deel
van onze min~er algemene tot zeldzaMe soorten van hogere
planten. Tenslotte komt daar nog bij dat zij, alweer in
verband mot hun gevarieerd~ samenstelling, vegetatiekundig nog steeds een min of meer bra~kliggend studieveld vormen.
Alleen al om dit laatste pur1t is het te betreuren dat er,
vooral door landbouwtechnische hervormingen, tot in de
verre omtrok nog maar zulke schamele resten van wat eens
de botanische ~lorie van ons landschap heeft uitgemaakt
zijn overgebleven. Hierbij gaat het dan in de eerste
plaats om de soortenrijke gezelschappen uit min of meer
onder invloed van het grondwater staande trilvenen, blauwgraslanden en heischrale hooilanden. Bij ons is dat de wereld va[l pJ_antcm alsz Carex pulicaris, C. hostiana, C.
dioica, ~pipactis palustris, Orchis maculata, ~lathantera
bifolia, Parnassla palustris, Gentiana pneumonanthe en
Cirsium dissektum.
Daarnaast zijn er in de duinen, langs de grote rivieren
en op de kalkhellingen van Zuidlimburg nog soortenrijke
graslanden te vinden die in Nederland aan drogere omstan-
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digheden gebonden ZlJn. Dok deze begroeiingen, waarin Driganum vu1gare, Agrimonia eupatoria, Satureja vulgaris, Trifolium medium, Galium verum, Silene nutans, Medicago falcata,
Veronica teucrium en vele andere soorten thuis horen, is
het lang niet meer wat het vroeger goweest is. Toch leek
het mij de moeite waard om het onderwerp 11 soortenrijke
graslanden" hier eens te beschouwen en dat te doen vanuit
de zienswijze, zoals die nu op het R.I.V.O.N. in ontwikkeling is. Uit mijn ervaringen met een vorige sjokkersgeneratie weet ik dat hiervoor veel belangstalling bestaat.
Soortenrijkdom
Voor een goed begrip van het verschijnsel iisoortenrijkdom"
is het nodig om eerst eens na te gaan wat dit eigenlijk
tot uitdrukking brengt. Om te beginnen stellen wij het begrip "Soortenrijkdom 11 tegenover "soortenarmoedel:. [,let
11
soortenrijkdom" bedoelen wij dan de aanwezigheid van een
grote verscheidenheid aan soorten op een bepaalde oppervlakte. Bij "som;tenarmoede" vinden wij er daarentegen
weinig op een vergelijkbare oppervlakte. Deze armoede zal
des te groter zijn naarmate ergens minder soorten groeien,
m.a.w. wanneer hun aantal tot nul nadert.
Nu groeien er in het geval van rijkdom veel V3rschillende
soorten en bij armoede weinig verschillende. Daarom kunnen
wij ook zeggen d~t soortenrijkdom sa~engaot mot veel ruimtelijk verschil ter~ijl bij soortonormoede weinig ruimtelijk verschil behoort~ of, wat hotzelfde is, veel ruimtelijke gelijkheid. Soortènrijkdom drukt dus uit dat het
hier anders is dan daár.
Zoals al eerder werd opgemerkt komen er in onze soortenrijke graslanden opvallend veel niet zo algemene tot zeldzame planten voor. Dit geiamenlijk optreden van soortenrijkdom en botanische zeldzaamheden kan direkt worden teruggevoerd op de gemeenschcppelijke grondslag v2n beide verschijnselen, nl. de ennwezigheid van ruimtelijke verschillen. In "zeldznn~heid" vinden wij een der vele manieren
waarop ruimtelijk veischil tot uiting komt. Gen kan immers
elleen zeggen dat iets nzeldznem" is w<::.nneer het z>fwijkt
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van vrijwel al het overige. En wanneer er helemaal niets
voorhanden is wat ermee kan worden vergeleken, d.w.z.
ermee overeenkomst vertoont, dan spreken wij \Jan "uniek".
Grensmilieu
Nog een derde verschijnsel dat samenhangt met ruimtelijk
verschil moet hier genoemd worden en wel het verschijnsel
"grens". Zonder verschillen zijn er geen grenzen denkbaar evenmin als er verschillen bestaan zonder dat er
grenzen aan te pas komen, Deze hechte band tussen "verschil"
en "grens" komt ook naar voren in de grote verscheidenheid in ~ogelijke grenssituaties~
Voor het gemak onderscheiden wij, als beginpunt voor een
beschouwing over zulke grenssituaties, twee uitersten
van grenstypen, te weten:
l. De zich scherp aftekenende grens.
2. Je vage grens, geleidelijke overgan~ of gradi~nt.
De eerstgenoemde situatie, ook uiel 11 convergente grens"
genaamd, treff8n wij aan wanncei tenminste twee onderling
verschillende omstandigheden direkt op elkaar aansluiten.
Voorbeelden~ a) Een steile wand tussen hoog en laag; b)
"Wit" on::üddellijk gn~nzend 22n "zwart".
Grenstype nummer twee (divergente grens) is aanwezig waar
twe3 of meer uiteenlopende omsta~digh~den elkaar via een
reeks tussentoestanden ontmoeten. Voorbeelden: a) Een
flauwe helling tussen hoog en lacg; b) "!lJit 11 geleidelijk
ov:3rgaand in "zwart 11 via een reeks van tussenliggende
grijstinten.
Uit het laatste voorbeeld kan worden afgeleid dat de vage grens de grootste rijkdom aan verschillen te zien geeft.
Hier is nibt élleon het sterke onderscheid tussen ''wit"
en "zwart" aanwezig, maar tellen ook al de kleine verschilletjes tussen de vele nuances van "grijs" nog mee, Er staan
ons in dit geval heel wat verschillende verschillen ter beschikking.
Zoals onderzoekingen van de laatste tijd hebben geleerd
bestaat er niet alleen een verband tussen "soortenrijkdom"
en "zeldzaamheid" maar ook tussen deze twee en "vage gren-
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zen". Zulke grenzen hebben dan te maken met geleidelijke
overgangen tussen uiteenlopende oacologische omstandigheden, waarbij allerlei milieufaktoren in hot spel kunnen
zijn. Zo kunnen verschillen in klimaat meedoen, maar ook
in hoogteligging, in de fysische en chemische eigenschappen van de grond, in de waterhuishouding, in de opbouw
van de vegetatie zelf en in de manier waarop dier en mens
hun omgeving beinvloeden. Verschillen in hoogteligging zullen doorgaans worden begeleid door daarbij aansluitende
verschillen in klimaat, bodem, wBterhuishouding, etc. Op
onze Waddeneilanden vinden wij bijvoorbeeld groed ontwikkelde gradiënten tussen hoge, droge en voedselarme zandduinen aan de ene kant en lage, natte en voedselrijke kleigronden aan de andere.
Het aantal tegenstellingen waarop milieugradiënten gebaseerd
kunnen zijn is dus niet gering. Nog veel groter is de variatie in mogelijke kombinaties van deze basisverschillen
en wanneer vele van zulke tegenstellingen samenspelen zullener uiterst ingewikkelde overgangsmilieus ortreden. Tenslotte moeten wij nog bedenken, dat er in een terrein ook
nog allerlei overgangen kunnen bestaan tussen scherpe en
vage grenzen zodat het geheel nog weer een ex~ra grenssituatie ~an opleveren, ditmaal een grensgebied tussen grenstypen. Dan staan wij op een plek waar de fijnrroevers zich
thuis voelen, zowel onder de planten als onde~ de veldbotanici.
Een benadering van vegetatietypen met dergelijke ingewikkelde achtergronden kan het, van onze kant uit bekeken,
niet stellen zonder een aanmerkelijke vereenvoudiging.
Wat de soortenrijke graslanden betreft zullen wij dan ook
een keuze moeten maken uit de vele oecologische kontrasten
die een bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van het milieu. Daarom beperken wij ons hier tot een kombinatie van
drie gradi~nttypen die, voor zover wij dit al mogen beweren, van overwegend belang zijn voor het milieu van dergelijke graslanden. Dit zijn, in volgorde van veronderstelde belangrijkheid, de togenstelling tussen "zuur+voedsel-
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arm" enerzijds en "basisch+voedselrijk" anderzijds, tussen meer venige en meer minerale bodems en tussen droge
en natten omstandigheden.
Nu kan bij de drie genoemde kontrasten zowel het ene uiterste als het andere de boventoon voeren. Overhoersen
de voedselarme, de meer venige en de droge omstandighede~ t.a.v. de voedselrijke, de ~e~r ~inerale en de natte,
dan is er een goede kans op de vorming van een gradi~nt
situatie die als zodanig kan blijv~n bestaan. Uij spreken dan van "stabiele dive.!.'gontie". Bij omgekeerde verhoudingen, wanneer voedselrijk, min~r3al en nat domineren over voedselarm, venig en droog, dan mag men verwachten dat er ter plaatse snelle veranderingen zullen optreden, die uiteindelijk tot ruimtelijke egaliteit zullen
voeren. In dit laatste geval spreken wij van "storing"
(instabiele convergentie), Graslanden die onder deze
omstandigheden leven vert6nen in het geheel geen grenzen of juist zeer scherpe, maar zijn in ieder geval
soortenarm. Schematisch hebben wij dus de volgende mogelijkheden:

GRil.DI ENT

zuur ) ) neutraal ) ) basisch, afk; z ) ) b
venig ) ) humeus ) ) mineraal,
V ) ) m
'' d )) n
droog ) ) vocht i iJ ) ) nat,

''

STORING

basisch ) ) neL'traal ) ) zuur,
mineraal ) ) humeus ) ) venig,
nat ) ) vochtig ) ) droog,

''
''
''

b )) z
m )) V
n )) d

In dit schema betekcMt )) dat links domineert over rechts.
met behulp van de afkortingen kunnen wij nu in totaal acht
theoretische, dus geïdealiseerde uitgangsmilieus opstelllen die, paarsgewijs op elkaar betrokken, de basis vormen
voor resp. gradi~nt- en storingssituaties of voor mengsels van die twee. Deze uitgangs milieus geven wij als
volgt weer~
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z
z
z
z
b
b
b
b

v
v
m
m
m
m
v
v

d (+ droge venige heide)
n (7 hoogveen)
n (7 voedselarme kwel)
d (7 droog grasland op zure, minerale grond)
d (7 droog kalkgrasland)
n (7 kalkrijke kwel, of nat, zilt milieu)
n (7 kalkveenmoeras)
d {~ droog, basisch veen)

In drie modellen bijeengebracht (zie fig. 1,2 en 3) wordt
een overzicht gegeven van deze milieutypen als uitgangspunt voor gradiënt- en storingssituaties. 'Dij zullen ons
hier verder beperken tot de belangrijkste gradiënten. Deze zijn in fig. 4 aangegev9n, waarbij, op grond van de
kwaliteit van de gradi~nt, een waarderingscijfer is gegeven. Hierbij is 6 de hoogste waarde, terwijl de waarden
onder de drie uit de tekening zijn weggelaten.

basisch

vooj~zuur-basisch
'~

Fig. 1. Uitgangspunten

L
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d
veen

ljn

V

n

-{
"

mineraal

~

Fig. 2. Uitgangspunten voor veen-mineraal
getallen zijn verkregen door z )) b met +3 te honoreren,
v ) ) m met +2, d ) ) n met +' , b ) ) z met -3, m ) ) v met
-2 en n )) d met -1.
De rijkste gradiënt is dus die van "droge veenhei" heersend over "kalkrijke kwel" ( zvd ) ) br:m ) met waarde 6
(3+2+1). Overgangsmilieus van ~en dergelijke kwaliteit
moeten wij zoeken in arctisch-alpiene of sterk oceanisch
getinte landschappen, waar kalkbodems onder invloed staan
van grot~ hoeveelheden neerslag. De vegetatie van zulke
alpine gradiënten is vaak grotendeels opgebouwd uit botanische merkwaardigheden en lokale v~rschijningen.
Dit zijn bij ons dan onbekende so6rt~n zoals Carex capillaris, Kobresia simpliciuscula, Bartsia alpina, Saxifraga aizoon en S. hirculus. Alleen de laatste is lang geleden wel eens in Nederland gevonden, nl. bij Weerdinge.
OE
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De volgende twee hooggeklasseerde gradi~nten ZlJn ''droge
veenhei" dominerend over "droog kalkgrasland" ( zvd )) bmn
en ''hoogveen" boven "kalkkwel" ( zvn ) ) bmn ) , beide met
de waarde 5. Om deze overgangssituaties te kunnen zien
moeten wij ook het gebergte in. nagelijk hebben wij hiervan vroeger wel enkele voorbeelden gohad en was o.a. de
uit onze omgeving verdwenen Spiranthes aestivalis een soort
van zvn )) bmn •
Hierna komen gradi~nten van "droge veenhei" nc:ar "kalkveenmoeras" ( zvd )) bvn ), van "hoogveen" naar 11 droog kalkgrasland" ( zvn )) bmd ) en van "droog, zuur mineraal grasland"
naar "kalkkwel" ( zmd )) bmn ), alle drie met waarde 4. Oe
eerste van deze groep kwam destijds bij ons wel voor, met
o.a. de nu bij ons uitgestorven Dianthus superbus, terwijl
de gradi~nt zmd )) bvd vooral in het duinlandschap optreedt.
Tenslotte zijn er, met waarde 3, de geleidelijke overgang

-~
-d

t
t

Fig. 3. Uitgangspunten voor droog-nat
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van 11 droge veenheide" naar nvoedselarme kwel" ( zvd ))
zmn ) , idem naar "droog, •basisch veen" ( zvd ) ) bvd ) ,
van "voedselarme kwel" naar "kalkkwel" ( zmn )) bmn,),
van I' droog, 'zuur mineraal grasland" naar "droog kalkgrasland" ( zmd )) bmd ) en van "hoogveen 11 naar "kalkveen'' ( zvn )) bvn ), De me~st~ ~radiênten uit onze omgeving passen bij deze kategorié.
Gradiëntgraslanden
Al dergelijke overgangssituaties blijken te worden begeleid door vegetaties die wij hier met "soortenrijkgrasland 11
hebben betiteld. Sommige ervan hebben een relatief droog
karakter (d-d), andere zijn uitgesproken nat (n-n) en
ee~ derde groep staat daar juist tussen in (n-d of d-n).
De droge soortenrijke graslanden (met Origanum vulgare,
Trifolium medium, enz.) zijn vooral sinds MQller ~1962)
bekend onder de naam "zoom gezèlschappen" (bij ons Trifolion medii), de natte kategorie als Caricion davallianae of Eriophorion latifolii, de vochtige middengroep
als Eu-L'iolinion.

Fig. 4. Gesommeerde waardering der gradiënten (sommen 2
en 1 zijn weggelaten)
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Nu ZlJn de drie genoemde verbonden volgens de gangbare vegetatiekundige opvattingen in drie verschillende klassen
ondergebracht, te weten Trifolio Geranietea, ScheuchzerioCaricetea en molinio-Arrhenatheretea. Deze synsystematische
indelindeling, die parallel loopt met de oecologische in
dtoog, nat en vochtig, zou de indruk kunnen wekken, dat de
diverse typen van soortenrijk grasland onderling weinig
verband ûertonen, zowel wat betreft hun floristische samenstelling als hun oecologie.
Bij Ben nadere beschouwing blijkt er evenwel toch een grote verwantschap te bestaan tussen de verschillende vormen
van deze begroeiingen. Deze overeenkomst kan o.m. worden
geïllustreerd met de volgende punten~
1. Het gemeenschappelij~ bezit van de soorten Linum catharticum, Carex flacca en Briza media.
2. Het optreden van vele Nardo-Galion-soorten in al deze
vegetaties.
3. De opvallende verschuiving van "droge" soorten uit het
vochtige westen va~ Europa naar vochtiger milieus in
het drogere oosten.
4. Idem van "natte" soorten uit het droge oosten naar drogere milieus in het vochtige westen.
5. Het kontakt tussen "soortenrijke graslandenn en mantel
struwelen (Prunctalia spinosae)
Wat punt 1 betreft kan worden opgemerkt dat er, over het
algemeen gezien maar weinig soorten zo'n hecht verband met
elkaar vertonen als juist het genoemde drietal. Hoewel zij
in de meeste tabellen van soortenrijke graslanden in de
groep van "begeleiders" terecht zijn gekomen, zijn èr toch
wel onderzoekers die hun gemeenscha;Jpelijk optreden als
iets bijzonders hebben herkend. Zo onderscheidt Oberdorfer
(1957) hen als e2n apart groepje van zg. 11 8odonverdichtungszeiger", terwij 1 anderen ook wel spreken van "filagerkei tszeiger11. maar voor ons vormt dit drietal voorlopig de kombinatie die de verschillonde typen soortenrijk grasland
met elkaar verbindt.
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2. De sterke vermenging van Trifolion medii, Caricion davallianae en Eu-molinion met het Nardo-Galion is even~
eens een zeer karakteristiek verschijnsel. In ons land
kennen wij dit het beste uit de vochtige schraallanden,
waar het "F.lolinion" en het "Caricion davallianae" vaak
grotendeels bestaan uit elementen die wij tegenwoordig
tot het Nardo-Galion rekenen. maar ook in onze droge·
soortenrijke graslanden, zoals op de hellingen van Zuidlimburg, speelt het Nardo-Galion een belangrijke rol.
Tenslotte is het van belang dat verschillende soorten bij
de ene auteur in het Trifoli6n medii belanden maar bij
de ander in het Nardo-Galion. Lathyrus montanus, Stachys
officinalis en ook Trifolium medium zelf zijn hiervan
voorbeelden.
3. Oe verschuiving van een groot aantal soorten naar drogere standplaatsen in het vochtige Westeuropa is ook belangwekkend. Heel bekend is de verschuiving van soorten
uit het Caricion davallianae uit Midden- en Oosteuropa
naar het niveau van het rnolinion bij on~, zoals Carex
hostiana en C. pulicaris. Op dezelfde manier verschuiven
BE~ aantal soorten uit het Midden~uropese Eu-molinion in
het westen naar de drogeie vegetaties van het Trifolion
medii. Hiertoe behoren o.a. Gjmnadenia conopsae, Carex
tomentosa; Selinum carvifolia, Galium boreale, Serr~tula
ti~ctoria, Inula salicina en Cirsium tuberosum.
De sporadisch bij ons voorkomende kensoorten van het Centr~aleuropese Eu-molinion staan hier doorgaans in zoom vegetaties langs bosranden.
4. Omgekeerd ontmoeten wij in in meer oostelijk gelegen
gebieden allerlei soorten onder de sfeer van het Eu-molinion en ~et Caricion davsllianae die wij in onze omgeving
alleen van droge graslanden kennen, zoals Helictotrichon
pubescens, Vincetcixicum officinale en Viola hirta.
5. Het verband tussen soortenrijke graslanden en Prunetalie
struwelen is duidelijk genoeg voor wat betreft het Trifelion
medii. Oe naam "zoomgezelscha,_;pen" is gekozen in aansluiing
op die van de ."mantolstruwelenn waarmee zij vaak zo nauw
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verweven ZlJn. minder duidelijk is deze binding wat betreft
de meer vochtige typen van soortenrijk grasland, maar hij
is, althans met betrekking tot het Eu-molinion, toch in tendentie aanwezig. Hierop zal meer moeten worden gelet.
Om de eenheid in de kategorie der soortenrijke graslanden
wat te beklemtonen zijn wij geneigd om te spreken van "droge zomen " (Trifolion medii), "vochtige zomen" (Eu-filolinion) en ':natte zomen" ( Caricion davallianae). Hiermee willen wij ook tot uitdrukking brengen, dat deze vegetaties
in het algemeen toch als betrekkelijk smalle gordels ontwikk~ld zijn, in·direkte relatie tot de voor hen vereiste
ov?rgangszBnes. Bezitten zij om de een of andere rede toch
een aanzienlijk~ breedte dan spreken wij schertsenderwijs
wel eens van "uitgelegde zomen 11 • In Nederland vinden wij
zulke 11 ui tgelegde zomen' 1 speciaal in de duinen, bijv. in
de vorm van duinroos begroeiingen die grote oppervlakten
bedekken.
Tenslotte moet nog enige aandacht worden gegeven aan de
betrekking tussen "zoomvegetaties 11 en bemesting. Steeds
meer onderzoekers borduren nu voort op het vooral door
MUller en TUxen gelegde verband tussen zoomvegetaties en
bepaalde nitrophiele begroeiingen. Dergelijke begroeiingen,
die wij ten dele al k~nden ondet namen als ''sluiergezelschappen" (Convolvuletalia), "kaalkapgezelsch1ppen" (Epilobietea) en ''strooiselruigten" (Filipendulo-Petasition),
worden nu wel· samengevat als :•nitrophile zoomgezelschappen 11 •
Het wordt o.m. steeds duidelijker dat allerlei zg. bosplanten, zoals Geranium robertianum, Epilobium montanum en Geum
urbanum, in feite tot deze grensbegroeiingen behoren.
Nitrophilè zoomgezelschappen zijn evenwel niet bepe~kt tot
bosranden, maar kunnen ook heel goed bij andere grenssituaties worden aangetroffen, bijv. op het talud van een sloot
of een dijk.
Het oecologisch verband van zulke barnestingsvegetaties met
gradiënt milieus kunnen wij leggen door middel van de verhouding tussen storings- en gradiënt elementen bij een bepaalde grenssituatie. Hoe sterker het storingsolsment in
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deze verhouding, des te belangrijker rol zullen de bijbehorende vegetaties spelen, tot wij uiteindelijk de
soortenarme graslanden van de Plantaginetea bereiken.
Wat ons op het ogenblik vooral beiig houdt is de vraag
welke plaats tal van "gewonensoorten, zoals Anthoxanthum
odoratum, Holcus lanatus, H. mollis, Dactylis glomerata,
Poa trivialis, 8anunculus acris, Rumex acetosa, R. acetosella, Lychnis flos-cuculi, Trifolium pratense ed. tussen
de beide uitersten innemen. met behulp daarvan kunnen wij
dan bijvoorbeeld trachten de positie van het Arrhenatherion
t.o.v. het Trifolion medii en het Agropyro-Rumicion te
bepalen.
Het lijkt mij dat er juist op dit gebied voor de sjokgroep
nog veel te beleven valt.
Literatuur
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De Norgerpetgaten.
Gerard Dirkse
Emil van Brederode
Inleiding.
Voorjaar 1967 werden er op verzoek van Natuurmonumenten
een tweetal werkgroep-weekenden in de Norgerpetgaten
gehouden, op het tweede, 24 en 25 juni, bezoóht de
sjokgroep samen met de iwg en de hwg het terrein. De
bevindingen van de sjokkers worden hieronder weergegeven.
Algemeen.
De norger petgaten, of petgaten van bolt (naar de vroegere
eigenaar, H.A.Bolt), liggen ongeveer 7 kilimeter ten
zuiden van Norg, in een bijna rechthoekig kamplex ca. 250 m.
ten zuid-oosten van het Esmeer, dat eigendom van de Staat
is. Het terrein is ongeveer 58 ha. groot en vormt de meest
oostelijke uitloper van het hoogveen- en heidelandschap van
Fochtelo, dat zich rond de Fries-Drentse grens uitstrekt.
Een vijftal wijken doorsnijdt het terrein van z.z.o. naar
n.n.w. richting. De gedeelten tussen de wijken worden door
Bolt (1965) uplaatsen" genoemd. Hij onderscheidt van oost
naar west resp: plaats 1,2,3, en 4. In de plaatsen ligt
een aantal plasjes, waarvan de grootsten door Glas (1958)
van west naar oost genummerd zijn, resp: I,II,III,IV. Het
meest z.w. gelegen plasje werd als nummer V genoteerd.
Wij zullen dezelfde codering gebruiken als Bolt en Glas
om vergelijking te vergemakkelijken.
Volgens Bolt (1965) behoorden deze gronden tot onge~eer
1860 tot de onverdeelde marke van Zuidvelde. De marke
werden verdeeld en de petgaten werden in de loop van de
tijd eigendom van o.a.de heer Hallink, de heer Bolt en
tenslotte in 1964 van Nat.rnon •. Zoals de namen 11 petgaten"
en "wijken" reeds doen vermoeden, hebben wij hier te maken
met een oud verveningsgebied. De wijken zijn gegraven voor
de turfafvoer per praam.

L

I
f

,I
I

I
!

I.

30

Oe huidige plasjes zijn te beschouwen als uitgestoken, meer
en/of minder hogere waterstand. Zo hoog zelfs~ dat op de
laagste plaatsen bij de verv~ning steeds water moest worden
weggemalen en om diverse percelen dijkjes gglagd moesten
worden. (Op de le plaats zijn nog enkele restanten van
oude eiken molenassen aanwe~ig en i~·nog iets te zien van
een •Jude molensloot ,;Boltn). Het li5kt ons wa&rschijnlijk 1
dat de opvallend diepliggende sloten, die het terrein aan
de z. en o. zijde omgrenzen, sterk 6ntwater~nd zullen werken.
Een "'erking die vroeger nog versterkt i.uerd, doord2t de
diep in hGt terrein doordringende wUken, in open verbinding
stonden met de zuidelijke randsloot, die bruggewijk wordt
genoamd.Vooral aan de randen van het terreih liet zich
2en 3torkG ontwatering gelden; houtw~llen en -opstandGn,
benevensmolinia velden behee~sten,het aspekt. molinia
groeide in forse hoga bulton, wsart~ssen b~na niets
anders groeide. De hogere trophie-graad van het omringende
kultuurland zal zeker eutrophi§rsnd woiken op het milieu
van de petgaten. Oe mate van eutiophi§iing via het bodemwater lijkt ons in z'n geheel niet gr~6t, ~~zien de vrU
gunstige Jigging van het terrein; de ~etgaten liggen in
een duide:ijke, flauwe bodemopwelling; nasr het ons voorkwam. ]aai-schijnlUk als gevolg van veischillen in ruimtel:)<o · isc,latie van de diverse terraingedeelten ten
opzichte \an de eutrophi~ringshaarden, differentiaties in
kwaliteit en kwaMtiteit, alsmede verdelingsgraad in de
tijd, van die ::haarden" en verschillen in de mate van
gebufferd zijn van de diverse milieus, v~rtonen de petgaten (plasjes) eon serie meer of minder ruimtalijk ges6heiden milieus on parallel daarmee oen serie vegetatietypen, ken~erkend voor bijna het gohole oecologischo trajekt
van eutrooph tot oligotrooph.
Rond de vogelkolonies zal waarschijnlijk guanotrophio een
pstiodieke storing in de chemische samenstelling van het
water, tengevolge van een overmatige vogolbekakking, optreden.
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Plankton monsters en wateranalysen, zowel in de ruimte als in
de tijd herhsals (bij de instabiele milieus), zouden een meer
gedifferentieerd beeld kunnlgeven omtrent samenstelling ~an
zowel het bodem- al~ het oppervlakte water dor diverse milieus c.q.
vegetatie typen; 'Bovendien zou er dan ook meer licht geworpen
worden op de vraag in welke mate de omgeving eutrophi~rend werkt.
Vegetaties~

Beschrijving-aan de hand van de tabellen.
A. (opn.22-24r tabel I).
In d~ meest natte delen strekt zich een vegetatietype uit,
waarin Eribphorum ~ngustifolium en Carex rostrata het aspekt
bepalen. AaA and~ie planten groeien hiarin: menyanthes
tr~foliata,.vaa~ in a~n~ienlijke hoeveelheden, Lysimachia
thyrsiflora, Co~arum palustre en zeer weinig Elsochsris
palustris ssp. palustris en Hydrocotile vulgaris.
Waarschijnlijk zUA d~ze phytocoenosen het minst gebufferd
tegen eutrophie. En het is aan hun geringe uitgestrektheid
te danken dat het plantendek nog zo'n ongeschonden indruk
maakt, een enkel stukje uitgezonderd. Dit type troffon we
alleen aan op plaats I en 2. ~ossen komen in de vegetaties
als deze slechts sporadisch en dan nog in zeer geringe
hoeveelheden voor.
B.(opn.l7-21, tabel 1).
Anders is dit in het volgende stadium, waarin reods Oxycoccus
macrocarpos kan optreden, zij het in geringe hoeveelheden, waar
de moslaag reeds aanzienlijke procenten kan bedekken. '
De moslaag blijft echter stoods submors. Voor het grootste deel
wcirdt zij gevormd dobr de diverse soorten uit de sektie Subse6unda
van het genus Sphagnum. Veel vormen onderscheiden zirih onder
de mycroscoop, doch'het was riiJt altUd mogelUk een zekere
determinatie to verficht2n door het weinige mater{aal, dat vaak
verzameld was.
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Vooral Sph.inundatum trad regelmatig in de vegetatie op; zelfs
enige malen kapselend. Het meest tot do verbeelding spraken
do velo individuen van Utricularia minor~ die soms in zoer
grote hoeveelheden voorkwam tussen het S~hagnum, maar ook
wel op do naakte geïnmPd.~orde veanblubborbodem.
~erkwaardig is het optreden van Sph. fimbiiatum in opname
53 (18). Oe planten kapselden samen met individuen van
Sph.squarrosum. Beide soortdn zUn Mogal ~utraphent en
Sph.fimbratium neigt een zekere nate naàr skiophilie (treedt
vaak massaal op in Alneta). Carex curta, Cicuta virosa on
Poucedanum palustro treden rogolmatig in de v~getaties op.
Oe gehele soortensamenstelling wijst in da richting van een
vrij sterke mate van eutrophie. tlo~< dczo vegetaties lijken
ons weinig gebufferd.
Dit typo werd alleen maar op plaats l aang~troffen.

i

I·

,

c.(opn.l5-16, tabel 1).
Een ander type in dit stadium wolko misschien de overgang naar
het volgende stadium vormt namen ~o op plaats 2 waar.
Hior wordt het aspokt bopa2ld door da ~cslaag, waarin
Dropanocladus f luïtans dorünoort. Er iophoruri1 angusti fol ium,
Cxycoccus ~a6rocarpos on ook do s6orton [onyantes trifoliata,
Lysmachia thyr~iflora on Comarum palustre ontbrakon.
De soortongroep die hier op outrophio wees bestond uit o.a.
Juncus effus~s, Typha latifoli~ 5 Hydrocotile vulgaris an
Lyc6pus ouropous. Evenals in typo 8 komt Utricularia minor
hi~r zoor frakwent voor.
o.(opn.l-14, tabel 11).
Hot volg~nde vegetatietype komt voor op de veenruggen en ook
wel in de sterk verlande slenken. Dit typo komt zoor veel voor
op do plaatsen 1 on 2, en in i~ts mihdere mate op de plaatsen
3 on 4. Kenmerkond is het massaal optr~den van Oxycoccus
macrocarpos.
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TUdens het onderzoek bloeiden de individuen rUk. Bovendion ontbreken de sterk vochtminnende soorten, die in de· vorige vegetaties zo sterk op de vo6rgrond traden. Ook in do moslaag hebben
sterke verschuivingen plaats gehad: de moor sutraphente soorten
der subsecundum ~roep 0an het genus Sphagnum en de soorten Sph.
squrrosum en Sph. fimbriatum hebben plaats gemaakt voor meer
oligotr~phontri soorten Sph. cuspidatum, Sph. apiculatum en
Caliergen stranineum, Telaranee setacoa, Cephalozia cohnivens cf.
en Aulacomnim palustro~ ~issthion is hst voor een aantal soorten
niet hot mindLi outrooph ~Un, als wel het droger zUn van do
stan~plaats, wolke de doorslag geeft.
De meest hog~ dolen van de veonruggon dragen eon begroeing met
Eriophorum vaginaturn {6~n. 2 en 3). z~er intoressant was dat
Aulacomniu~ in een aantal opnamen vrU rUk kapselde. De drogere
vegetatietypen lUken ons sterker gebufferd dan de meer natte en
open vegetatictyp6n van de slenken, doordat zU gesitueerd zUn
op eon veonpakket, dat sterk isolerend zal werken. Toch kan
niet ontkent worden dat ook de opnamen 1 t/m 14 een zekoro mate
van eutrophie weorspiogolcn.
Van een plas, wolko ro~elmatig belangstelling van kokmeeuwen
geniet,(plas lV op plaets 3) maakten wc eon transekt om de vc1r~
landing wat nador ta bckUkcn (tabel 11).
Vanuit hot midden troffen wo ~orst oen strook aan van 15 m.
brood waar Carox rostrata facies vormde, naar hot midden mot
Drepanocladus fluitans, meer naar buiten mot Sphagnum cuspidatum
on daartussen Gen br6do strook waar geen enkele andere soort
voorkwa~. Na de Carox e~n smalle gordol met Juncus offusus en
daarna twee gord~ls w~ar resp~cticvolUk Eriophorum angJdtifolium
on Oxycoccus macroeerpos domineerden. Bij do tweodo domineerde
Sphagnum rocurvum in do moslaag. Hot laatste stadium was con·
molinia-0cgetatie (mol.pollen vormend). Dozo grensde aan do
hoger gelogen, omringende Calluna-heido.
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Overige vegetaties.·
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Langs de wijken liggen houtwallen, tenmiMste over ~en groot
gedeelte. Het zUn eigenlUk onvergra0~n hoogve~nstroken. Door
plaati 1 troffen we er ook nog een aa~tcil a~n, dici, hier en
daar onderbroken, eveneens in do lengterichting van het perceel lopen. Op deze hogere en dr6gere del~n hebben zich bomen
en struikgewas gevesti~d. (Alnus, Quorcus, Salix cineria,
Rhamnus, Sorbus;(Bakker, 1964).
Zelf heb~en de weinig aandacht aan J~ze vasndUken geschonken,
maar volgens mondelinge mededeling van Bakkor ko•;t er op de
open stukken op de grens van bouwlaMd eri heide 3n op varschillende plaatsen op de dUken een vegetatietype voor dat tot hot
Narde Galion gerekend kan worden; HU tiof hier vegetaties aan
met ~otentilla erecta, Succisa.pr~tonsis, ~olinia caerulea,
Calluna vulgaris, Salix repens, Galium hercinicum en
Pseudoscleropodium purum.
Verd8r zagen wU in de buurt van het Esm~er op oen walletje een
dergelijke vegetatie met Pediculaiis ~ylvatic~.
Bakker nam in de wijken nog Nuphar lutea en Sparganium eractum
waar.
Langs een van de wUken vonden we in de schaduw van de bomen
over enkele tientallen vierkante motors eon vegetatie van
Calla palustris. Een interessante vondst daar Calla in het
Drents distrikt vorre van algemoeri is en ook ondsr andere
oMstandigheden blijkt te groeien dan in de rest van ons land.
(Flora Neerlandica, 1954). Helaas hobben we hier verdor geen
notities van.
De randen van de plaatsen maken bUna altUd een sterk uitgedroogde indruk. Molinia is er vaak dominant en vormt bulten
tot 50 cm. hoog. Hiertussen staan bulton Eriophorum vaginaturn
en verder Calluna vulgaris, Dryopteris spinulosa 9 Oxycoccus
macrocarpos, Erica tetralix en opslag van Salix aurita,Betula
verucos~ en Serbus aucuparia.
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Op iets vochtig8r gedeelte vormt Molinia minder hoge pollen,
Eriophorum vaginaturn on Erica tetralix worden hier belangrijker als~edo Aulacomnium palustris, Pohlia nutané~ Cephalozia
connivens. Opvallend is d~ vele opslag van Salix aurita en vrUwel geen Salix ciin~ria. Salix einsria staat eigenlijk alleen maar
op de dijkoM (Bakker).
Calamagrostis· ~pigeios staat vrij veel op de meer uitgedroogde
randen {Bakker.
Een groot deel van hot terrein en vooral de plaatson 111 en
lV worden in beslag genomen door een vrU nude soorten-§rms
Calluna-hGide. Hi3r h~bben wo niet veel aandacht aan geschonken,
wel willen we Lophozia ventricosa nog vermelden.
Oe plassen vrirtonen eeri zeer gev~ri6erde begroeing, er zijn er
zowel met geheel onbegroeid water als met Aulacomnium palustreen Oxycoccus veget6ties.
In eon met open wator troffen we een Potamogoton aan, die we
voor P.Natan~ hi6ld~n. Langs de rand van eon plasje vonden we
oen gordol van Typha latifolia en Ranunculus lingua. Deze
veget~tie was weinig ontwikkeld en is ook verder in het torrein
nauwelijks aangetr6ffen. Wol vonden we hier en d2ar, vooral langs
de randen in do natte gedeelten rietvogetatius van enige uitgestrektheid.
De Cramborry overwaokort alle veg6taties hetgaan oen meer natuurlUko ontwikkeling sterk te~onwerkt (Bakker).
Bakker mat uitlopers van cramberry 1,15 m.lang.
Dsmunda regalis kwam regelmatig in het terrein voor.
Op plaats V bokeRen wo alleen eon Erica-heide waarin eon aantal grote afgeplagde stukken lagen.
Hier had zich een Rhynchosporetum ontwikkeld met als merKwaardige soort natuurlijk ook woor Oxycoccus macrocarpos.
We maakten hisr opname 29.
·
Rhynchospora fusca kwam slechts met een paar polletjes voor.
Oe bovenlaag was sterk uitgedroogd.

L
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Wo willen nog twoo vondsten v8rmeldon van planton, dio wo
zelf niet gezi~n hebbèn; Hypèricum alodes (Glas, 1~58)

Vaccinium myrthillus.(Bakker)
Hot is te hopen, dat in de toakomst eon m~o~ gedetaillee~d
vegetatiekundig ondorzoek van hot gohsla petgatdn g~:biod zal
plaats vinden, opdat vooral de vogotati~ met Dxy6occus
macrocarpos en dio met Utricularia minor moer uitgebreid
ondorzocht kunnen worden.
Bovondien.zal h~t vah waarde zijn ~~~m~nont: transekton uit
te zetten en p.q.'s cicin te leggen~ toriciirida.d8 vegotatieontwikkoling na te gsan. Eon vogutatiokartoriri~ io~ holemaal acn to bovjlon zijn. Vele gede6lten van h6t torrein
zijn echter totaal onbegaanbaar; hotgoon eon ka~toring zal
bomoiolijkon. Verschillende vegotatioa zijn bovendien nogal
kwetsbaar.
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Enige tabellen bij het artikel van Emil van
Dirk se.
TABEL 11
Transekt plas lV
Nummer
25
26
27
Auteur
EvB
id.
id.
2
Opp. in m
25
25
25
Hoogte van het
maaiveld t.o.v.
het grondwater
30
30
30
Hoogte krl, ·in cm.
60
60
60
Bedekk. krl. in ~~%
5
5
5
Bedekk. mosl. in %%

Brederode en Gerard

28

14

id.

id.

id.

4~

8

10

15
150
25
60

10
50
25
70

20
20(40)
40
90

12

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

Carex rostrata
Juncus effusus
Eriophor. arigustifol.
Oxycoccus macroc;
Agrostis stolonifera
Carex nigra
C. curta
molinia caerulea
Drepanocladus fluit.
Sphagnum cu~pidatum
Sph. apiculatum
Sph. cf. palustre
Aulacomnium palustre
Groenwieren

lb

lb

lb

lp
2b

xp

lp
()
2a

lp
lb

xp
xp
2m
3

xp
xp
xp
+

+
+

+

+
+

dom,
+
+

+

Opmerkingen~

No. 27, zeer homogeen
,, 28, Sph. cuspidatu~ gedseltelijk ondergedoken.
+ = soort wel a8nwezig, doch de bedekking en abundantie niet

geschat.
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Schets van het transekt (Tabel ll)
2Dm. ·

",/"---

~---_...---..,. ..

opn. 25
5

---15

opn. 2ó

I,

I

:I
i 1

5

>

opn. 27
-~·

--...._________-

opn. 28

.......,.

·

'~.~,

opn. 14
,'

3,E

_____

-

, .... ---~

Lol.

2,5 _____ / ....- Calluna

/
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TABEL lll

Nummer
Jl.uteur
Bedekking kruidlaag in ;~%
Bedekki~g moslaag in ~~b
Bedekking wierla2g in %%

29
EvB
8

80
5

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

Drosera intermedia
.[olinia caerulea
Eriophorum angustifolium
Oxycoccus macroeerpos
Rhynchospora fusca

lb
lp
2m
la
()

Sphagnum ~f. cuspidatum
Drepanocladus cf. fluïtans
Polytrichum commune
Gymnocolea inflata

dominant
+
+
+

Zygogonium ericetarum

+

---------------------

Opmerkingen::
No. 29 1 Velc!:ummer 1567, opp. 2x3 m2 , datum 25.6'67 9
plaats 5.
Hoogte van de kruidlaag 4-10(30) cm.
Rektifikatie~

pag. 30 regel 2 en 3.
en/of minder verlande veengaten. Volgens Bolt hadden
de gronden vroeger een hogere water~tand. Zo hoog zelfs .• ~
1

:
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Heaths and Nardo-Galions
Maar ~cirit (Selgiu~)
by~ Herman Stieperaore
Tho author wants to give an impr~ssion of the heaths and NardoGalions, as thoy oxist in the s~i~oundings of ~ont (Belgium).
He doscribas soms types of vegetation (seo tab. 1, 11, 111,
lV and V).
A veEy important diff~ranticiti6n with tha h~aths of lower
Belgium (Kalmhout and Bolderba~g South of Brugge) is the
appoarcnce of Vaccinium div. ripocs.
All 8ssociates. of the Nardo-Galion belang to tho Junceto
~ardatum, as the euthor writes.
Soma typgs of vagetation, that are ~elatad to tha heeth or
the Nardo-Galion are, by thc author, btought under tha Vialion
C<minae.
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Past~tot'

ri6h of'sp6cies
and their 8cology
by: Chr; G. van Lsouwen
R.V.C.I\l.

I'.

In this p1per the authof gives Pn b~planation of his way in
approachi1g the structur~s in 0egetation. He once did it befora in GJrteria.
He peys very much attention to th ecoclines and the zones in
wich tw6 or more different types of circumstances meet one
enothar. From this point of viaw (limes convergons and limes
divergens) he trias to explain the vogetational stuctures, in
spaco as woll as in time. He al~o co~ralates from this point
of view tho ecological factors.
Norg~r Petgaten
Emil v. 3r3dorode
Gerard Dükse
The ''Norger P8tgaton" are situatad in tho province of Drenthe·
in th Nethorlands. Many times ago peat was duggad in tho area.
Now tho Norgor Petgaten are conservstad and proteetod as a
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monument of nature. In 1967 we examinod the area and found
some remarkable species o.g. Utriculatia minor and Calla
palustris. The latter being very rare for that part of
the country and growing under peculiar circumstancus.

Redaktie
Dit ~ummer is wat verlaat. Het verschijnt niat in moi, zoals
op de omslag wat optimistisch staat afgoboeld, maer in juni.
Warkz~amhoden op school noopten mij tot daze late verschijning.
Naar ik hoop vergoed de inhoud veel.
Dit is dan weer Ben~ een minder dunns, zoals zo vroeger ook
wel eons verschonon.
Als Gr nog mansen zijn, die wat willen schrijven houd ik mij
aanbevolen.
Voor do volgende aflevering, jie in Oktober moet verschijnen,
heb ik wol toezeggingen, maar nog geen copy.

TABEL l
Heiden rond rilont,
Nummer
2
DppervlakttJ in m
hoogte kruidlaag
bedekking kruidl. ~b%
bedd<k. mosl. 7~%

9
4
15/40
75
90

6'
4
35
60
75

9'
4
34
60
70

Calluna vulgaris
Vaccinium myrtillus
_Ganista anglica
Erica tetralix
Genista pilosa
Vaccinium vitis-idaea
Ve.ccinium uliginosum
Trientalis europaea
Lycopodium clavatum
Pote;ntilla erecta
molinia coerulea
Galium hercynicum
Festuca ovina
Scirpus cespitosa
Polygala serpyllifolia
Agrostis tenuis
Luzula mul 'ei flora
Orchis maculata
Jlieracium laevigatum
Carex cf. ericetarum
Quercus robur
Betula pubeseens
.Picea spec •.
Sa.rbus aucuparia
nulJus spec.
Ds<:oilampsia flexuosa
i·,iola~npyrum pratense
J~la'Ljanthemur.1 .bifolium
Convallar ia majalis
BJ.echnum spicant

3-5
3-4

4-4
lp-2
xr-1
lp-2

4-4
xp-1
lp-2
lp-2

(-)

la-l
xr-l

---- -----

16
4
30/50
95
60

26
4
17/45
85
75

18
4
20/40
85
75

17
4
12/45
60
85

20
4
10/45
80
90

3-3
xp-1

5-5
2a-2

5-5
lb-2

5-5

3-5
la-l

5-5
lb-1
lb-1
la-3
2a-3
2a-l

4-5
xp-1

lp-1

xp-1

xp-1
. lb-2

xp-1
xp-2
la-2

----

- - -xp-1

2b-2
xp-1

2a-2

la-l
lb-2
xp-2

la-2
xp-1
lb-2

xp-1
lb-2

21

7
4
20/35
55
60

2b-2
xp~l

lp-2
xp-1
2b-2

(-)
(-)
(-)
xp-1

2a-2
lb-3
lp-1

(-)
3-3

lb-l

xp-1
xp-2
lp-2

2

6/10
65
40

la-2

la:-2
lp-3
xp-1

lp-1
xp-2

lp-2
xp-2

xp-2

·-.
xr-l
xp-1
xp-1

.;_.

lb-l
xr-1

....;

xr-1
xr-l
xr-l

xp-l
2b-l

xr-1

-.

2b-5

xr-1
lp-2
xp-1
lb-1

(lb)
la-3

2b-5

xa-l
la-3
xr-1

xr-1
la-2
lb-1

xp-1
xp-2

~loslaaq

Pl8urozium schreberi
5
,Cladonia div. specs.
Leucobryum glaucum
Dicranella spec.
.Dicranum scoparium
Barbilophozia barb3ta
Hypnum imponens
iihacomitrium lanuginosum
Nardia geoscyphus
Sphagnum spec.
Dyplophyllum albicans
Hylocomium splendens
Cetraria pinastri
Lophocolea spec.
cf. Plagiothecium ruthei
Hyp. Cup. var. oricetorumPolytrichum cf. commune
Parmelia physodes
Ptilidium ciliare
Pseudoscleropod. pururn
Pohlia nutans.

3
la
la
la
xp

la
a

2a

3

5

4

a

2a

lb
a
la

lp
2a

a

la
lb

a
lp
4
a

2b
a

--

--,

a
xp
a
a
xr-1

lp
lb
lb

3

a
2b

3

lp
la

la

2a

2a
la
xp
lp

5

lb

---------------------------------------------------

xp

""

.la

la
lb
lb
xp
lb

,......,

2
TABEL 11
Bergweiden
Nummer
Totale bedekking in %%
Bedekking kruiden in %%
Bedekking grassen in %%
Bodekking mossen in %%
Expositie
Inclinatie
2
,0 pperv 1a kt e .~n
_ m
Succisa pratensis
Stachys officinalia
Lathyrus mantanus
Carex palescens
Hypericum maculatum
Centaurea nigra
Po1ygala vulgaris
Meum athamanthicum
Potentil1a erecta
Hieracium pilose1la
Óactylorchis macu1ata
Ga1ium hercynicum
Sieglingia decumbens
Agrostis tenuis
Festuca rubra
Luzula multif1ora
L. campestris
Festuca ovina
Ca~ex pilulifera
Leontodon nudicaulis
Lotus corniculatus
Campanula rotundifolia
Élriza media
.
Pimpinella saxifraga
Leontodon autumnalis
Anamone nemorosa
lysimachia nemorum
Ranunculus breynenius
Ajuga reptans
Goraniurn sylvaticum
Phyteuma nigrum
Ulmus spec.
Solidago_virgaurea
Sa1ix spec.
Me1ampyrum pratense
Viola riviniana
Chrysanthemum leucanthemum
Herac1eum sphondylium
Anthoxanthum
odoratum
.
.
P1antago lanceolata
Oactylis glomerata
Rumex acetosa
Trifolium pratense
Hoicus 1anatus
Alchemilla xantochlora
Cerastium holosteoides
Centaurea jacea
Veronica chamaedrys
Ranunculus acris
Knautia arvensis
Trifolium repens
Veronica hederifo1ia
Rhinanthus cf, glaber
Polygonum bistorta
Prunel1a vulgaris
Juncus subuliflorus
Ste1laria palustris
Sanguisorba officinalis
Cirsium pa1ustre

29
95

3
98

1

40
65

35

98

30

35
65
70

n.

z.w.

37

45

15

12

2a.2

3.2

la. i
lb.2
()

lb.l
lb.2
xp.2

1b.l
1b.l

10
n.w.
25
12

la.2
xp.1

70

lp.2
xr.l

xp.2
2a.3
4a.3
lp.2

la.2
2a.3
4.5
la.2

()
xp.l
xp.l
lb.2
lb.2
lb.2
xp.l
xr.l
2b.2

2a.2
3.3

5
95
70
40

10
z.w.
20
16

10

4.3
lb.l
()

3.3

xr.l
lp.2
lp.1
lp.l
2b.3
2a.3
2a.3
la.l

la.l
lp.l
lb.2
xp.l
xp.l
xp.l
xr.l
xr.l
la.l
xp.l

xp.l.
2a.2

lp.l
la.l

2a.l
lb.2
la.2
xp.l
la.l

6

95
40
60

la.l
lp.l
la.l
la.l

w.
35
25

lb.l
2b.2
xp.l
xp.l
2m.2
2a.2

lp.l
2a.2
3.4
2b.3
xp.2
la.2
la.2
la.2
lp.l
1p.l
1a.2
la.l

xp.l
xr.l
xp .1
xp.l
xp.l.

xp.l
()
la.2

xp.l

xp .1

xp.l
xr.1
xp.l
xp.1
xr.1

2b.2
lp.l
xr.l
xr.l
2a.2

xp .1

xp.1
la.2
xp.l
xp.2
xp .1

xp.2
lp.2
xp.l
xp.l
xp.2
1p.l

lp.l
xr .1
la.2
1a.1
1a.2
xp.1
xp.1.

la.l
la.l
xr.l
la.2
. la.l
xp.l
1p.l
lp.1

xr.l
·Ja .1
la.l
xr.l
xr.l

xp.1

la.2
1a.l
lp.2
xp.l
xp .l

2a~2

xr.l
xr.l

xr.l
la.l
xr.l

xp .1

lp.2
1p.1

xp.1

;.p .1

xp.1
xr.1

xp.1
xp.l
lb.2

la.l
la.l

1p.l
xp.2
xp.l .
xp.1
xr.l

()
;.p .l

la.l
la.l
xp.1

xp.l

Notities bij de opnamen van

T~BEL

l.

No. 9, Hockay, 26.7'65, nogal open heide met veel Vaccinia, langs een
weg naar een noogveenhooiland.
,, 6', Bévercé, 24.7'64, Droseraveentje, beginnende regenererende heide.
,, 9', Bévercé, 24.7'64, Oroseraveentje, heide in het geërodeerde gebied.
,, 7, Bévercé, 26.7'65,· Droseraveentje, lage zeer gedegenereerde heide
met afstervende Calluna en veel Erica tetralix.
,, 16, Ovifat, 28.7'65, heide langs de beek in het beukenbosgebied.
,, 26, Ovifat, 29.7'65, heide langs de beek in het beukengebied.
"18, Surbrodt; 28.7'65, "Les Aruyères", vrij jonge, dichte heide met
weinig Vaccinia en veel Trientalis.
,, 17, Surbrodt, 28.7'65, "Les Gruyères'', degenererende heide met veel
vitale Vaccinium vitis-idaea (bloeiend!)
,, 20, Surbrodt, 29.7'65, "Les Gruyères", vrij oude, niet meer zeer dichte heide in het lagere, vochtiger gedeelte.
,, 21, Surbrodt, 29.7'65, "Les Gruyères", klein stukje oude open heide
met één exemplaar Dactylorchis maculata.
+++++++++++++++++++++++++++++++

Notities bij de opnamen van TABEL 11
No. 29, Bergweide nummer 111, datum, 1-8'65, opgenomen met Frank Sikking,
Emiel van Brederode en Wim Klinkenberg. Buiten de opname nog
Carex cf. sylvatica xp.2.
,, 3, Bergweide nummer 111, datum. 24-7'56, opgenomen met Leo llenhecke
en Jan Rammeloo~
,, 1, Bergweide nummer 1, datum, 23-7'65, opgenomen met Ivo metsu.
,, 5, Bergweide nummer 11, datum, 24-7'65, opgenomen met Leo Vanhecke
en Jan Rammeloo. Prnefvlakte öp zeer ondiepe leem. f,1omenteel
erg droog.
,, 6, Bergweide nummer 11, datum, 24-7'65, opgenomen met Leo Vanhecke
en Jan Rummeloo, veel graziger aspekt. -met Polyga1 vulgaris.
Leemlaa9 dikker, niet zo droog.
I~ de opnamen 5 en 6 kwamen aangeplante sparren, Pitea spec., voor met
2a.l
+++++++++++++++++++++++++++++++

TABEL lla
Nummer
Auteur
Bedekk, krl. in %%
Bedekk. mosl. in%%

1

GO
40
55

2
id.
50
80

3
id.
75
30

4
id.
60
45

5
id.
30
70

6
id.
40
90

7
id,
10
95

8

9

id.
20

id.
20
100

60

10
id.
15
95

EvB
65
70

12
id.
40
90

2m
lb

2m
lp
4

2m
xp
3

11

---------------------------------------------------------------------------------Eriophorum
2m
lp
2m
lp
lp
lp
lp
lp
lp
2m
angustif~

Care x rostrata
lp
Oxycocc, macrocarp.
2b
Drosera rotundif.
xp
Pnolinia oaerul sa
XP
Eriophorum vagin.
Phragmites comm.
Juncus eff.
Equisetum fluv.
Agrostis canina &
A. stolonifera
Carex nigra
Betula pubeseens
menyanthes trifol.
xp
Lysimachia thyrsifl.
Comarum pal.
Utricularia minor
Ca rex curta
Peucedanum pal.
Cicuta·virosa
Salix aurita
Hydrocotile vulg.
Elsochsris pal. ssp.
Drosera interm.
Epilobium angustif.
Luzula mult ssp. mult.Quercus robur
Typ ha latifol.
Calamagrostis canesc. Stellaria palustr.
Glyceria maxima
Lycopus europ.

Calliergen stramin.
+
,il,ulacomnium pal.
+
Sphagnum cuspidat.
+
Sph. apiculatum
+
Telaranea setacea
+
CGphalozia cf. conn. +
Sph. palustre
Po hl; nL:t. var. sph; +Sp,
Sphagnum squarr.
Sph. fimbriatum
Sph. of. ter es
Orepanocladus fluit.
Sph. of. innundatum
Sph, subsecund. s.l.
Sph. crassicl. var. er.

2m
3b
xr

lp
4a
xp

la

lp

xp
4a

xp
2b
xp

lp
2a
lp

lp
2a
xr

xp

xp
2a

lp
2a
xp

xp

xp
xr

xp

lp

xp

xp
xp

XP

xp

xr

xp

xr
la

xp
xr

xp
xp
.-""

xp.
xr
xp
xr

+
+
+Sp, +
+Sp, +

+
+
+

+
+
+
+Sp, +
+
+Sp, +

+
+

+
+

+

dom

dom

+
+

+

+
+

-

+Sp,
+

-

+

+

+
+

+

5

TABEL llb
Nummer
Auteur
Bedekk. krl. in %%
Bedekk, mosl. in%%

13
EvB
50
55

14
id.
25
70

15
id.
12
90

16
id.
10
70

17
GD
15
40

1@

id.
5
30

19
id.
30
20

20
id.
25
30

21
id.
5
30

22
id.
15

23
id.
10

24
id.
15

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

«"

Eriophorum angustif. 2m
Care x rostrata
Oxycocc. macrocarp.
3
Drosera rotundif,
fi1olinia caerulea
.
Eriophor vagin.
la
Phragmites comm.
Juncus eff.
Equisetum fluv.
Agrostis canina &
A. stolonifera
Care x nigra
Betula pubeseens
XI'
menyanthes trifol.
Lysimaehia thyrsifl.
Comarum pal.
Utricularia minor
Carex eurta
Peueedanum pal.
Cicuta vir'osa
Salix aurita
Hydrocotile vulg.
Eleocharis pal. ssp.
Drosera interm.
Epilobium angustif.
Luzula mult. ssp. mult.xr
Quercus robur
Typ ha latifol.
Calamagrostis canesc. Stellar ia palustr.
Glyceria max.
Lyeopus europ.
Calliergon stramin.
Aulaeomnium pal.
dom
Sphagnum euspidat.
Sph. apiculat.
+
Telaranee setaeea
Cephalozia ef. eonn. +
Sph. palustre
Pohl. nut. var. sph. +
Sphagnum squarr,
Sph. firnbrieturn
Sph. ef. ter es
Drepanoeladus fluit.
Sph. ef. innundatum
Sph. subsecund, s .1.
Sph. erassiel. var. er.~

2a
lp
lp

2a

xp

2m
2m
lp

lp
xp
xp

2a
2m
xr

la
lp
2m

2m
lp
xp

lp
lp

xp
lp

lp
lp

2a
xp
xp

la
xr
xp

2a

XI'

2m

2a
xp

lb
la
lp
2m
xp
lp

2m
xp
xr

lp

la

la
2a
xr
lp
xr
xr
xp

xp
lp
lp

la

la

xr
la

xp
xp
xp

XP

-

/

xp

lp
lp
xp
xp
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+Sp,
+Sp.

+

dom. dom.

-

+Sp.

-

+

-

+

+Sp,

-

+Sp.

-

+

TABEL 111
Junceto Nardeturn
Nummer
Bedekking kruiden in %%
Bedekking mossen in %%
2
Oppervlakte in m

4'

Juncus squarrosus
Nardus stricta
Festuca ovina
Luzula congasta
Potentilla ~recta
Galium hercynicum
Polygala serpyllifolia
Pedicularis sylvatica
Sieglingia decumbens
Carex pilulifera
Festuca rubra
Hieracium laevigatum
Luzula multiflora
Calluna vulgaris
Erica tetralix
Vaccinium vitis-idaea
V. myrtillus
V. uliginosum
molinia caerulea
Carex echinata
Viola palustris
Agrostis canina
Anthoxanthum odoratum
Lotus uliginosus
Juncus effusus
Eriophorum angustifolium
Deschampsia flexuosa
Sphagnum div. specs.
Polytrichum commune
Calliergon straminsurn
Scapania curta
Pleurozium schreberi
Ptilidium ciliare

50
60

13'
75
50

2

4

2a.3
la.3
()
la.3
lb.3
lb.l
xp.l
lp.l

2b.3
2a.3
lb.3
la.2
lb.2
la.2
la.2
lb.2
la.2

30
80
25
25
2a.2
2b.2
2a.2
xp.2
2m.2
lp.l
2m.l
xp .1

A

90

65
20
lp.2
la.2
2m.2
lp.p
2m.l
2m.l
xp.l
lp.l

la.2

xa.2

xp.l

lp.2
xp.2
lb.2

2b.3
lb.2
lp.l

3.3

lb.2

xa.2
2a.3

xr.l
la.2
xr.2
la.2

lb.3

xp.l
la.2
4
a
a
a

lp.2
la.2
2m.2
la-l
2m.2
lp.1
4a.5
la.2
lp.l

la.2
lb.2
2m.l
2m.l
lp.l
4.5
la.2
2m.2
lp. 2

xp.2

7

lp.l
lp.l

xp.l
xp.l

2a
2a

a
a

a

a

a
a
a

a

x

x

Notities bij deze tabel
No. 4', Hockay, ingang van het Tra-marais veen, langs karrespoor, 23.7'64.
Aanvullende soorten: Populus cf. tremula x2.1, Salix spec xr.l,
Juncus bufonius la.2.
, , 13', Bévercé-r.:ont, ingang van "1\lolinietumn rRstant langs grintweg van
het fonteintje naar het Droserav2entje, 27.1'65.
Aanvullende soorten: Genista anglica la.2, Cirsium palustre xr.l,
Carex panicea xp.2, Rhytidiadeiphus squarrosus la, Lophocolea cf.
bidentata a,
'' 30, Gemaakt met Frank Sikking, schraallanden tussen jeugdherberg en
Mant Rigi, 1.8'65. Aanvullende soorten: Carex nigra lp.2, Oxycoccus
palustris lp.2, Nardia geoscyphus a, Calypogeia spec. a.
A, Gemaakt door Emil van Brederode en Wim Klinkenberg in hetzelfde
''
schraalland waar opn. 30 werd gemaakt; 200 meter naar Mont Rigi
toe, vochtiger, 1.8'65. Aanvullende soorten~ Anemone nemorosa lp.l,
Succisa pratensis lp.l.

TAB!:L lV
Gezelschap van Pedicularis en Agrostis tenuis
Nummer
Bedekking kruiden in %%
Bedekking mossen in %~1,
Bedekking grassen in %%
Bedekking dwergs~ruiken in
Oppervlakte in m
Nardus stricta
Agrostis tenuis
Festuca ovina
Juncus squarrosus
Luzula cc:mgesta
Festuca rubra
Sieglingia decumbens
Carex pilulifera
Luzula multiflora
Pedicularis sylvatica
Potentilla erecta
Galium hercynicum
Polygala serpyllifolia
Euphrasia nemorosa
Calluna vulgaris
Vaccinium myrtillus
Erica tetralix
Vaccinium vitis-idaea
Sarothamnus scoparius
Genista pilosa
Molinia caerulea
Holcus lanatus
Anthoxanthum oderaturn
Betula cf. pubeseens
Salix spec.
Cirsium palustre
Carex ovalis
Plantego lanceolata
Polytrichum commune
Scapania nemorosa
Sphagnum spec.

%%

25

24

14

6
70
20
20

40
7

15
35

25

30

35

40
4

45

5
20

3

lb.2
2b.3
la.2
la.2

lb.2
2b.3
lb,2
xp.2
lb.2
2a.3
lp. 2

xp.2
2a.l
lb.2
lp.2
2b.3
xa.l
la.2

3

2a.3
lb.3
2a.2
la.2
2a.2
lb.3
la.2

10
60
70

la.2
2a.3
2b.2
xp.2
lb.3
la.2
xp.2

la.2
2a.3
2a.l
xp.l

xa.l
2a.2
la.2
lp.2

3.5

3.3

lb.2

2a.l
lb.2
3.5
la.l
lp.l
2a.3
xp.2

la.2
la.l
la.2
la.2

xp.2
xp.l
xr.l

4

a
lp

lp.l
lp.2
la.2
lp.2
lb.2

lb.2
xp.2
la.2
xp.l
xr.l

xa.l

la.2
xr.l

lb.2
xp.l

lb.l

2a
lp
2b

4

2a

Notities bij deze tabel
No. 25, Surbrodt, bij Les Bruyères, afgeplagd stukje wegberm op leem,
met venig bovenlaagje. Zeer open met veel mossen. Aanvullende
soorten: Oicranella heteromalla, Nardia geoscyphus.
,, 24, Surbrodt bij Les Bruy~res,29.7'65, Wegberm, licht hellend naar
een gracht. Aanvullende soorten: Carex demissa lb.2, Carex panicea
lp.2, Scapania curta lp.
,, 14, B~verc~, langs baan Xhoffraix-Hockay, 27.7'55. Klein stukje zonnige
grazige heide naast ingang van een weide. Aanvullende soorten:
Carex echinata lb.3, Genista anglica la.2, Agrostis canina la.2,
Lotus uliginosus la.2, Hieracium laevigatum xp.~, Carex panicea
xp.2, Viola palustris xr.l, Pleurozium schreberi 2a, Lophocolea
heterophylla lb, Rhytidiadelphus squarrosus la.
,, 10, Hockey, langs baan naar Xhoffraix, 26.7'65. Jaarlijks gemaaide
grasberm met vrij sterke konijnen begrazing. Aanvullendo soorten:
Leontodon autumnalis la.l, Trifolium repans lp.2, Ranunculus acris
lp.l, Cerastium holosteoides lp.l, Carex nigra x ? lp.2, Hyperiourn
pulchrum xp.l, Euphrasia spec. lp.l, Juncus subuliflorus xp.l,
Lychnis flos-cuculi xp.l, Trifolium pratense xp.l, Cynosurus
cristatus xp.3, Taraxacum spec. xr.l, Pleurozium schreberi lp,
Rhytidiadelphus squarrosus 2b,

&

Notities bij de opnamen uit tabel lla en llb.
Achter het opnamenummer staat het veldnummer tussen haakjes.
GD= Gerard Dirkse
EvB= Emil van Brederode
+ = plant wel aanwezig, doch niet gecombineerd geschat,
2
No. 1 (52) Opp. 4 m , datum 24.6'67, Plaats 1 langs ven lV
Verende veenbodem. Geen water boven maaiveld, wel in voetstappen. Losse bultvorming. Levermossen tussen Oxycoccus
bultjes,
2
, , 2 (44) Opp. 4 m Idem,
Aulacomnium dominant. vormt droge bulten, bodem zwak verend. Geen water in voetstappen, Sphagnum in de lagere
delen,
?
, , 3 (51) Opp. 4 m~, Idem.
Veenrug. Vrij droge hoge bodem. Aulacomnium dominant in
de mosla~g.
,, 4 (60) Opp 4 m, datum 25.6'67. Idem. westelijke oever.
Vrij hoge bodem, niet verend. Sppagnum apiculatum in de
in de lagere delen, Aulacomnium vormt opwelvingen.
Oxycoccus versterkt deze opwelvingen, Geen water in voetstappen.2
,, 5 (59) Opp. 1 m Idem.
Aulacomnium met kapsels. Zt•,ak verende bodem. Aulacomnium
vormt bul~jes. Oxycoccus vooral op de bultjes.
, , 6 (47) Opp. 4 m Idem
Aulacomnium dominant, vormt bulten. Oppervlakte van de
proefvlak~e is gegolgd. Aulacomnium met antheridiën.
,, 7 (50) Opp. 4 m Idem.
Tussen twee veenruggen. Nauwelijks verende bodem. Sphag.
num apiculatum vormt zwakke bulten. Aulacomnium .vooral
·
op de bu~ten.
,, 8 (62) Opp 4 m Idem.
Bodem zwak verend met water in de voetstappen. Riet staat
met de voet in Sphagnum bulten. Riet 1-1,50 m hoog. Bulten niet 2tevig, gemakkelijk intrapbaar,
,, 9 (46) Opp. 2 m Idem.
Sphagnum palustre vormt een opwelving. Proefvlakte ligt
hoger dan de omgeving. Sph. palustre vormt ook bultjes
binnen de opwelving.
2
,, 10 (45) Opp. 2 m Idem.
Sphagnum apiculatum vormt een zwakke opwelving. De proef.
vlakte is ~ebobbeld.
,, 11 (567) Opp 25 m datum, 24.6'67, Plaats 2
mooie homogene vegetatie, vochtig. Hoogte 20/50 cm.
Abundantie van Oxycoccus en Eriophorum ang. 5 , Etiophorum
vag 1 pol, 2uercus robur pl.
,, 12 (1167) Opp. 6 m Idem.
maaiveld 20 2m. boven grondwater. Hoogte kruidlaag 20(40) cm,
,, 13 (1467) Opp. 12 m Datum, 24.6'67, Plaats 2.
Hoogte bulten 40 cm.,'hoogte kruidlaag 60 cm. Betula pub. juv.
Eriophorum vag. 2 pollen. Opname in grote homogene vlakte
met Oxycocc~s macr. polvorMend.
,, 14 (1067) Opp. 8 m datum, 24.6'67, Plauts 3, plas 11.
Hoogte krui~laag 50(100) cm. Grondwater 0-10 cm.
,, 15 (1367) Opp. 6 m , datum 25.6'67, Plaats 2.
Grondwater -5(10) -+15 cm. Hoogte kruidlaag 100 cm.
Dichtgegroe~d pstgat. Proefvlakte niet geheel homogeen.
" 16 (1267) Opp. 9 m, datum 25.6'67, Plaats 2,
Grondwater -10 /+5. Hoogte kruidlaag 100 cm.
Opvallend veel kiemplanten van Lycopus. Carex cf. curta
vegetatie~.
·
" 17 (50) Opp. 4 m , datur<1 2!~.6'67, Plaats l.
Slenk tussen twee veenruggen. Zeer drasse verende bodem.
Water gelijk maaiveld, Hier en daar een losse Sphagnum
bult.

3
Vervolg van de notities bij de tabellen lla en llb,
2
No, 18 (61) Opp. 1 m , datum 25,6'67, Plaats l.
Zwakverende bodem, water boven maaiveld, hier en daar een
Sphagnum o~welving,
"
19 (48) Opp. 4 m , datum 24,6'67, Plaats l.
Bodem zwak verend, Water hier en daar boven het maaiveld.
Bodem voo~ een deel onbegroeid, maarschijnlijk door eenden.
" 20 (53) Opp. 2 m2 , datum 24,6'67, Plaats l.
,, 21 (54) Opp. 1 m , datum 25.6'67, Plaats 1.
Water boven maaiveld. Eriophorum aspektbepalend, samen
met Carex rostrata. Utrioularia bloeiend. Hier en daar
een los S~hagnum bultje,
,, 22 (55) Opp. 1 m , datum 25,6'67, Plaats 1.
Bodem onbegaanbaar. Carex rostrata is op afstand aspektbepalend. Amorfe veenblubben enige cantimeters onder de waterspiege2·
,, 23 (57) Opp. 1 m , datum 25.6'67, Plaats 1.
Bodem onbegaanbaar, water boven maaiveld. Enkele oentimeters onde~ de waterspiegel een amorfe veenblubber,
,, 24 (58) Opp. l m, datum 25.6'67, Plaats 1.
Onbegaanbaar terrein. Trilbodem met water boven het maaiveld. Enkele oentimeters onder de watervl~kte een amorfe
veenblubber,
+++++++++++++++++++++

H\BEL V
Opname 25 Baugnez 1966.
Overgang tussen met rust gelaten, verruigd weideperceel en een inhomoge2n,
Sphagnum rijk Juneeturn met veel Wahlenbergia hederaoea, Oppervlakte 8 m •
Hoogte kruidlaag 10, 25 en 60 om. Bedekking 70 %, moslaag 30 %%.
Heide soorten
Calluna vulgaris
Vaocinium vitis-idaea
Vaooinium myrtïllus

lp.2
lp,l
xp.l

Erica tetralix
Genista anglica

'lp.l
xr.l

~K~e~n~s~o~o~r~t~~en~eën.~o~p~u~l~e~n~t~e~s~o~o~r~t~e~n~v~a~n~~het Nardo-Galion

Agrostis oanina
2a.2
Sieglingia deoumbens
la.2
Festuca ovina
2a.2
Juncus squarrosus
la.2
Sucoisa pratensis
2a.2
Potentilla ereota
lp.l
molinia oaerulea
2m.2
Luzula oongesta
lp.2
Galium heroynioum
2m.l
Polygala serpyllifolia
lp.2
Nardus striota
2a.2
Arnioa montana
xp.2
Festuca rubra
lb.2
Carex evalis
xp.2
Hooilandsoorten
Junous acutiflorus
2m.2
Anthoxanthum oderaturn
lp.2
Angelica sylvestris
la.l
Deschampsia cespitosa
xp.2
Briza media
lp.2
Juncus effusus
xp.2
Rumex acetoss
lp.l
Poa pratensis
xp.l
Viola palustris
lp.l
Lychnis flos-ouculi
xr.l
Deschampsia fleuosa
lp.2
Leontodon autumnalis
xr.l
Carex echinata
lp.2
Ranunculus aoris
xr.l
Carex panicea
lp.2
Hol·cus lanatus
lp.2
Cirsium palustre
xp.l
Bosplanten (ontbreken in andere vegetaties, regelmatig in het Nardo-Galion).
Solidage virgaurea
lb.l
Hieraaiurn laevigatum
xr,l
Hyperiourn pulohrum
lb.l
Bosopslag
Salix aurita
xr.l
Betula pubeseens
xr.l
mossen
Lophocolea bident., Pseudoscleropod. pur., Dicranum scop. fo, paludosa, Rhytidiad. squarr., Aulacomn. pal., Pleurozium schrab., Hylocomium splend.

