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Hier is dan eindelijk de eerste Kruipnieuws van dit
jaar met twoe stukjes over vegetaties op Schier en
een verhaal over kor.v Gmossen bij een kalkfabriek bij
Apeldoorn.Het is de bedoeling dat er dit jaar ook
nog een tweede nummer Jit komt, net enkele stukjes
over onderzoekjes die er vorig jaar in de Ardennen
gedaan zijn, en waarschijnlijk een verhaal over een
prachtig natuurgebiedje in de buurt van jl_alst in België. Verder is er op het ogenblik nog een hele berg
copy, dus er staat nog heel wat op stapel! Iederoen
die eens een leuk onderzoekje gedaan heeft en daar wel
een stukje over wil schrijven moet het me maar zeggen
dan ~an ik er rekening mee houden. Goed, lees ze
(want deze Kruipnieuws is voor iedereen te lezen!),
groetjes
mar ja
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Nanocyperion in karresporen en in éénopname elders
op Schiermonnikoö};~·
door Ellen Smit •
. --~--------- -·-

-···--·· ··-- --·· ----····
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Tijdens het zoka van de Sjokgro.ep van_l6 :ta.li.2.6·,_juli
1970 op Schirmonnikoog heeft.Pim vander.KnaaJl.naarhet
Nanocyperion (dwergbiezenverbond) . gekeken. Hij .was daar
in geïnteresseerd door de samenwerking met Heinjo During (zie Kruipnieuw 34(3) 1972: 12-24) en had ook in
het Teuteburgerwoud met Heinjo naar Karresporen gekeken
(x~uipnieuw 32( l) 1970: 13-3.3). J:Dnige mensen,_,:waaronder
ondergetekende, hebben met hem meegekeken.enaang.ezien
ik ook de gegeven verzameld had, werd IDD gevraagd deze
ui-t te werken.
A1hoewel volgens Heinjo (Kruipnieuw 32 ( 1)) , · e pioniervegetaties van het Nanocyperion een van d~ oudste studieobjecten van de sjokgroep is, heb ik in de inhoudsopgave
van alle Kruipnieuwsen in het Jubelboek, alleen nog van
Ro~ n~adstein een artikel gevonden nl. Vegetatieontw;k~
kelill.g.,op:de afgeplagde terreinen inde Koegelwiek (TersehEi'lljng)(27(2) 1965; 3-11) en komt er in een Kruipnieuws over Voorne (20(3) 1958: 43) een twee"tal opnamen
voor met Anag8. . :.Lis tenella(teer guigelheil)·, die in
deze richting· wijzen. Verder komt·. Cicend ia filiformi s
(draadgentiaan) nog voor in het DESK..:_verslag (DortmundEms-Seiten-Kanaal im bau) van Pim (35(1) ;1973: 2-21).
Na het lezen van deze artikelen was·hethele Fenomeen
mij nog niet he1 emaal duidelijk. Dus "P~-~'!'ltengemeenschap
pen in Nederland, Westhoffen A.J.Den Held, 1969" er bij
gehaald.(blz.73: Klasse 10: Isoeto-Nanojuncetum,Br-Bl.
et R .. Tx. 1943. Dwergbiezen klasse. Verder kan ieder voor
zich dit lezen, want dit boek en de andere aangehaalde
artikelen z~n van de sjokbibliotheek geleend).
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De gegevens van ,dit boek waren mij bij het op excursie
_,.:tan mondeling medegedeeld in de. zin van: ~1 s .je Greppelrus ( juncus bifonius},. Dwergbloem( centunc11lus· mip:imus), Dwergbies(scirpus setaceus), Dwergylas{radiola
linoides) ep,andere (niet. genoemd omdat we ze.niét.gevonden hebben·; we hebben zelfs geenMoérasdroogbloein.
(gnapi,:dlium uliginosum) gezien) tegerikomt, danmo'eten
we een opname maken, omdat deze de klasse-, orde- en·
verbondskensoorten zijn van. het yerpond: 1ÖAa:: Nano;.;.. ·
cyper:ion f1cavescentis, W.Koch, ·1926.
.
·
En ~" . ·7 ingen wij onze ee.rste ·opname maken aan de ri.:md
van een uitgegraven plasje op de grens van de duiren
en de weilanden (zie fig. 1)
.·· · .
··
Pig. 1

. . . ·::·: (

water.

. L

·!

- 5 Het ondiepe plaeje.zelf was aan alle kanten door zand
omgeven en was nog niet zolang geleden uitgegraven.
De omringende vegetatie· beschreven we al.s een Zandzegge-(carex arenaria) weide. We gingen.onze opname
maken omdat we Dwergbies hadden gezien, ma6( ~'1adat we
een "homogene" proefvlakte hadden gekozen bleek hij er'
niet in voor te komen.
datum: 1" -7-1970
zand 20-30 (dit is de korrelgrootte)
plaatP: ten noorden: van TalstnF,t en ten ·;'?uiden van de kobiduinen·' 3 meten van
het·water.
.
oppervlakte: 1 '75 x 1, 95 m~
bedekking kruidlaag: r5·1a
.
hoogte kruidlaag: 1-10 cm.
soorten:
Juncus bufonius ssp.bufonius 2m Greppelrus
Salix repens ··· · ···
1a KrUipwilg
·Juncus articulatus
2b Zomprus
Eleocharis palustris ssp .pal. 1p Gewone waterbies
Veronica scutellata
+P ....... · ·',ild-ereprijs
Agrostis cf.stolonifera
+P
~ioriengras
Carex arenaria
+P
Zandzegge·
Hippurus vulgaris
+P Lidsteng
Chenapodium rubrum
1(:p Rode ganzevoe.t
Carex serotin ssp.pulchella
) Late zegge
.

Voordat ik deze opname ga interpreteren wil ik over
het Nanocyperion in z'n algemeenheid wat zeggen. Zoals
uir enige Nederlandse namen al blijkt hebben ;; met zeer
kleine pla.'f.·+.ies te doen. Ze groeien en bloeien, zetten
vrucht en sterven af in de zomer en daarom zijn het
zomerannuellen (eenjarigen). Ze staan het liefst op
enigszins vochtige open stuk·',•s. Dit houdt in dat ze
pionieren, maar ze kunnen niè't tegen een te hoge dynamiek zoals zware verstuivingen, verandering in zouten stikstofgehal ti: en dergelijke. Ze moeten het hebben
van kleinP open plek}.~s (karrespo~ren, koei~paden e.d.

\~
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in duinvalleien en op voc.htige ~laatsen in het binnenland; ook op afgeplagde stukjes) en.op oevers van oligotrofe plasjes met wisselende waterstand (duinmeertjes en vennetjes) en op de grädient van zout naar zoet
op de kwelder. In al deze situaties staan,ze tussen
één of meer andere· vegetatie;::;, in en omdat. ze zulke kleine plekjes innemen, hebben de omringende vegetaties
een enorme invloed op de planten die samen met hen
voorkomen. De "kleintjes" vormen dus een vegetatie-die
door een of ·andere oorzaàk in een andere vegetatie of·
tussen andere vegetaties i;:~ i.ngedrongen. Wr;:J noemen de
indringer~ "len inslagvegetatie. Voor al die verschillende .situ~.tiès is het verbond.:.opgespli tst in as$.ociaties en deze weer in subassociaties.
·
Daar onze Nanocyperion opnames aan de kust zijn gemaakt, heb ik het doctoráal verslag van Heinjo During
"Het Nanocyperion flavescentis. in de duinen in Atlantisch verband gezien (1973)' 1 gebruikt. Omdat hij zo 1 n
groot gebied bekeken heeft' komt hij tot twee onderverbonden en ...'k tot meer associaties dan "Westhoff
en Den Held". Bij de kensoorten van de orde geeft hij
ook IJate zegge(carex serotina,, ~p.pulchella) op, maar
zegt er bij, dat hij in de duinen meestal niet eenjarig
is en dus niet bïj de inslagvegetaties gereke:r;t.d kan
·
worden. Dèze soort komt veel in de te bekijken opnames
voor, maar helaas. hebben we niet op dit aspect gelet.
Alleen had ik de indruk, dat deze soort bij· de eerste
opname nOg niet· zolang aanwezig was, verder was ·ze be-'slitst wel meerderjarig. Heinjo zet hem aldus in de
soortengroep van de open plekjes in het Scheeneturn
(Knopbiezenverbond).
De eerste opname is de opname aan de rand van een
plasje en niet in een karrespoo:r, dus hoort hij bij eeri
plasjes-associatie. Het zijn zoweinig soorten dat we
ze wel even apart kunnen bekijken:
De Kruipwilg is volgèns Heinjo een indifferente
struik op·.·· dé wadderteilandeJ:l en komt ·()Vèral voor, ~ ~ö

- 7 ook in bijna al onze opnames. De _,. >rnprus heeft Heinjo,'
in een groep ge stopt die prakti_sch op ieder, ·. chtig
terrein in de duinen voorkomt~. Fioriengr5=1s zit eveneens
in een onduidelijke groep van triviale so·orten: ruigt.kruiden. van r'rogp 0'Y'()nd T1'1",J_. """""'wantschap aan, he-t Agropyro-Rumicion ~rispi,. (Zilverschoon verbond) .. we hebben
hier dus al de :. genstelling droog~ nat: een grote te-•
genstelling is Zandzegge met Lid~teng di-e. hier in de:
slootjes langs de duinen behoor.t voortekomen .. ·
We hebben nu nog vie:r: tamelijk vochtige veri;-egenwoord:i gers over en· één vreemde, neze soorten zouden hier-_.
een soort inslagvegetatie kunnen zijn. Over de Late
zegge hebben we het reeds, gehad: .. De -:_·eppelru;s {en
eventueel de Dwergbies) is. de enige kensoort van het
verbond" Schildereprijs en Gewo.r:I,e wate:rbies staan in
~'Westhoff en ·Den Held 1 ' genoemd äl.f? differentierende _
soorten van een subassociatie· yan de_ Draadgentiaan- ·.
. associatie nl. het Junce,tosum mutabills. Bij Hein;jo ·
lijkt het alsof. deze Embassociatie een associatie. is
geworden nl. het Junco ·:-~·,tabilis-cicendietum fili,;_
formis (:Jiemcnt et Westhoff) (de. auteurs zijn he.t .
zelfde), maar de gevonden di±'ferentierende soorten
komen bij hem niet voor
de groepen die hij noemtp
De vijfde soort ; r· een kiempiant van. een ander soor:t
inslagvegetatiE;J n;t. die van: de_ vlpedmerk. Deze plant.
staat wg,arschijnlijk op een ietselpietsel tje,-;strootsel .. Tot zover- een algemeen verhq.al t-j e ~aar aarileiding. · ·
van de. eerste.· opname.
-, .·
-,.,;

in

De nu volgende· opname
+-ransekten zijn gemaakt op
een oud pad dwars door de duinen. Dit pad~ de Reddeins~
weg loopt van.het dorp scpuin naar het Noord-oosten,
plaatselijk opgehoogt met zand.
18-7-1970.begin van de Reddingsweg aan de dorpkant;
10 meter ten noorden van de bocht, ten oosten van het
kerkhof "Vredenhof"; het betreft het westelijk gedeelte
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op het pad, waarnaast duin met weîden met Vtlrspreide
bomen. Humeus zand 20% afs~_ipbaar, vochtig.
Oppervlakte:
50 x· 30 cm
1-(o·5) cTI1
hoogte kruidlaag:
kruidlaagbedekking:
.15:1.
moslaagbedekking:
50%
soorten:
:
ScirpÜ:s~ setaceus
lp,k-f:l
:])wergbies
Centuncûlus minimus
+p;fl
Dwergblo-.em _ _
Juncus bufonius ssp~buf.2m,fr
.Greppelru,s
Leptobr~~ ·-n pyriformê ·
·x·· · .
Scapania irrigua
x_Riccar.dia -spec.
x· ...
Bryum spec
,·
-x
Fossombronia spec.
x
Pantago____ rnê,_JQr _. _
+P, k
Gr ~, r;e weegbree
Potentilla anserina
+a, v
Zilverschoon
REln_@'Qiif~s ·:rêpe.ns
+p,k
Kruipende boterbi.
Poa annua
1a,v
Straatgras
§~g!g§.L_EE2E:~!!!2~g~-------~~.z.~--------~igg~g~-:y~~~~~E--Carex arenaria
()
Zandzegge
Agrostis canina
+p,v
Kruipend struisgras
Agrostis tenuis
1p,v
Gewoon struisgras
Salix repens
2m,k
Kruipwilg
Pseudosclercjjudium pururn x
Zilte rus
Juncus gera.rdii
.2m,fr
Armbloemige
waterb.
Eleocharis quinqueflora· 2m,fr
Campylium pol~1__ 2'amum
x
Zomprus
Juncus articulatus
1a,fl
Calliergonella cusp.
x
Gewone brunel
Prunella vulgaris
+p,fl
Echt'e witbol
Holcus lanatus
+ptv
kale jonker
Circium palustre
(kJ
Duinriet
Calamagrostis epigejos 1a,v
Kleine ·klaver
Trifolium dubium
'
()
Kamgras
Cynosurus cristatus
+p,v
Betula spec.
+p ,k
Berk
lt
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(De mossen van'deze opname· zijn gedetermineerd door
Hein jo During)
·
Ik heb de soorten van deze opname grofweg in drie
groepen verdeeld:
De eerste groep: inslagvegetatie: Nanocyperion
De tweede groep: tredplanten; storingsplahten en zandplanten vanwege ophoging met zand.Dus alles wat met het
pad-zijn te maken heeft.
·'
· .
· .
De derde groep: omgeving: van. duinvallei naar vochtig
hooiland tot kiemplant van bomen.
·
Eigenlijk hadden we van de hooilandjes opnamen .moe te!' .
maken~ er stond zelfs Vlozegge (·,qrex pulicaris).
·
duinvallei

NO
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/
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Het nu volgende transekt is geheel aan het einde van
de Red-': ---.gsweg gemaakt op een zijspoor ( zie fig.),
zodat de betreding niet te zwaar was. Het is duidelijk
dat door "het hier en daar en nu en dan" principe de
ruimte voor de inslag beschikbaar kwam, evenals voor ..
vele begeleidende soorten, maar alle rPageerden eigenlijk
meer op andere situaties ter plaatse nl. die ve.n nat- ·
dro :_:-..0' ,. van zout-zoet en die van de kwel!
:
Dat hier kwel is, is logisch, want voorbij het fietspad
is een smalle duinvallei en dan meteen de zeereep. Toch
staat het grondwater hier niet hoog, want hoewel het
iedere dag regende, stond greppel A (zie tekening van
het profiel) nog droog. De smalle duinvallei aan de an~
dere kant van het fietspad stond in open verbinding met
de kwelder: .",hoewel de vallei zelden of nooit door zeèwater overstroomt wordt, ligt het natuurlijk wel op de
zout-zoet gradient. Het pad is enigszins opgehoogt met
zand en het helt volgens mij naar greppel A af, al kon- ·
den we dit ~J:et meten (cle na::t. -1roog gradient).
In vergelijking met het verslag van Heinjo 1 ijkt de vegetatie, vooral door de begeleidende soorten, nog het
meest op: Junco· utabilis-Cicendietum filiformis subass.
van Trifolium fragiferum (Westhiff'!,7) met als synoecologie ~ bovenrand kwelder; door kwel 's zomers de bodem .
vochtig; 's win~ers overspoeld; op open plekken die
ontstaan zijn door begrazing, afplaging etc.; bekend van
Terschelling.Indeze subassociatie hoort Bryum maratii,'.
die kenmerkend is voor een zout-zoet gradient met kwel ..
In de genoemde subass. komt geen Dwergbies, Geelhartje,.
Greppelrus e.d. voor. Als wehier meer nadruk op leggen
komen we volgens Wesrhoff en Den Held uit op Cicendietum
fi-c: ·"' ?""'lis subass. isolepidetosum setacea (afgeleid van
de oude naam scirpus setaceus ),_ dat voorkomt op karrespo~Pn, heidepaadjes en afgeplagde stukken op vochtige
armè zand en leemgrc::1:'!. Letten we op de meest voorkomende plant nl. Carex nigra (gewone zegge),. dan zitten
we in het Caricium centae nigrae. Echter geen enkele
andere soort is er, -~.-'1 aanwezig.
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De invloed van de betreding is alleen ·te tnerken aan het
optreden van de inslag en minder soorten uit de omgeving. De oude karresporert koilien er niet specifiek uit
(zie figuur hiernaast).
Zie ook de tabel van transokt ·., Naar alle opnamen in
zijn opgenomen.
Groep 1: affiniteit met Caricion davallianae en Schoenetum.
Groep 2: vochtige algemene-duinvallei soorten.
Groep 3: open plekken in Schoenetum.
Groep· 4: inslng.
Groep 5: "hal of~ •.""_en!'
Groep- 6~ rest.
Het tweede transekt.
Het tweede transokt ligt ook op de Reddingsweg :-:-n wel
een- 30 meter voor de afs:.·:-' +:sing van het pad, waar het
eerste iransekt oplag. Voor de splitsing loopt het :Jad
een duintje op, dat door betreding is gaan stuiven en
10 meter van dit open zand vandaan ligt dit transekt.
Hetpad:is vol met polletjes Hazezeggé~ waaromheen
Hertshoornweegbree en Gewone brunel groeien, wat een
homogeen proefvlak kiezen. niet gemakkelijk maakt. Aan ..
de westkant van het pad bevindt zich een struweel van·
Duindoorn(Hippophaea ramnoides) en Zachte berk; aan
de·. Oostzijde ee:a duinrietweide met veel Braam en Kruipwilg~ De opnamen l?pen van West n~~ar Oost.
.
Groep. 1:
Groep 2:
Groep·· 3:
Greep 4:
· Ç-r.pep 5:

inslag.
vochtminners •.
tredplan ten.
droge tot' zeer droge so6rten.
mosseh en korstm9ssen, eerst droog dan restgroep.
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Sitl;latioschets van het 2 trs.nsokt.
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.i! I

m:) i

0 ·r-:-1380: opnamen=transe~t, 20cm breod.

Opnamenummer~

Plaats:
Bedekking kruidlaag:
. Hoogte kruidlaag~

1
2
4
3
14-17 35-38 (in dm)
1-3 'b-8
15%
35%
30%
30%
1-2- ;_ ( 1) fc- (3) P(in cm)
(20)
(25)
5~~
60%
10~
80%
~::.

Bedekking moslaag:
·Soorten:
R2:diolä Tiiïoidës- - - - -+P
-+:P - +P
+P
-dworgvl:scirpus setaceus
+P, fl +P, fJ. .
dwergb.
Centunculus minimus
()
.
.
+P
dwergbJ.. ·
.i[uQcus_b~foniu§. .§.SE. •.buf. _ +:e., f1_2!!I_, f1_2m, f1_. ____greE_p~)-E.·
Holcus lana tus
·
1a, fl +P 1 v +P, v +P, v echte wi tb.
Prunella vulgaris
()
+r,k gew. bruneJ.
Carex nigra
+p,v
+p,fr gew.zegge
Carex flacca
: ._ .
1a,v
+p,v ·, zeegr.z.
Eleocha.ris quinqueflora 1p,f1 2a,f1 2m,f1 .
armbl.wb.
Hydroèotyle vulgaris_
1a,v
waternavel
Juncus articulatus
_+~,y _+E_,~,_+E_,f1_+E.,fl_zQmE_r~sSagina-proë.umbëns--- +P
+P
+P
+P
J.igg.vetm.
Poa annua
+p,v +p 1 v 1p,v ()
straatgr.
Pl~ntago_majQ_r_ _ _ _
.
1b 9 fl 1a,fl . . . grote wbr.
Trifolium repens
- -+p.v -+p,v -+p,fl-.-- -witte-kl.
Lotus corniculatus
1brfl .
gew.rolkl.
Agrostis stolonifera
2a,f1 2b,v 2a,v +p,v .fioriengr.
Carex ovalis
+P, fr ()
1b, fl •
hazezegge
Juncus effusus
+p,v pitrus
o

0
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Calamagrostis epigojos
+p,v
Carex arenaria
·
.1b,y
Aira preacox ·
+p,1· ~p, t
Luzula campestris
'+PtV
Fe stuc a . ovina
'
Salix repens
+r,k
Betula pubescens.
,+p ,k ·
Rubus spec.
.
_+~,~
Peltichera-cf. CaïïiÏia- - - - -·
Cladonin. furcata
Clacionia rangiferina
Cladonia spec.
x
x
Hypnum cupressiforme
x
Braèhythecium albicans
x
x
Bryum capillaro
Ceratodon purpurons
x
x
Calliergonella cuspidata .
x
Drepanocladus fluitans
x
Bryum spec.
x
Levermos spec.
x
Dicranum secpariurn
Po;!y_!r_ichum _juni,Eeru.m __ ._
()•

\

1a,v duinr.
+p,fr zandz.
paash.
2a,fr gew.vb.
2b,fl schap eg.
1a,v kruipw.
+p;k ·z.berk
braam

.

.

..

x

x

x

x

-

x
x
x
x

-··- -, -

Vlak b~ iedere opname stond Late zegge en vlak b~.
opname 3 Hertshoornweegbree (plantago co ronopus) •en ·
·-· Ziivëi·schoó:i:i- (pötentilla anserina). De vraag rijst of
hef--m±:riTmumàréààl niet te klein is.
We ·.zien hi-er eén se .. ~ .... Fmcombinatie met meer triviale
soorten en een-..:i:nslag met Dwergvlas (radiola Yinoides).
In Westhoff en Den Held is het nogal onduidEüijk, maar
Heinjo heeft :~'o inslag met Dwergvlas in het Radiolaturn
linoidee ondergebracht. Enige or: ~ 1 ringen ·van Heinjo
die voor ons van be~. · ~ zijn:
' · ·
De soorten van de natte en de droge standplaatsen zijn
+ even sterk vertegenwoordigd(w~ hebben nog niet zo
veel droge gezien).

- 15 synoocologio~ min of moor open zandbodem( ... ) met
wissolende
<mdwaterstand; nat tot nooit ondorwaterstaand; ( ..• ) soms op op~n plekjes in do zout-zoet
gradient op dë hoge kwelder (tegen lage duintjes).
Helaas zie ik geen kans om de-vegetatie in Heinjo''"'
subassociaties onder te brenger1, mede omdat dit een pad
is (groep 3)..
.

Het is leuk op te merken dat in de taboJ de inslag,
de tred en het laatste groepje mossen voornamolijk_in.
het midden zitten. De droge groep zit meer aan de kant;
de natte zit iets meer in het midden dan de droge groep~
maar toch zit ook hier het meeste aan de kant. Waar- · ·
schijnlijk hebben beide groepen moeilijkheden bij de betrPding en worstelen de droge pl.anten in de .overgesto.veri ·
zandlaag.
· ·
De

laa!~te

OEname~

De laatste op name is nog hef moeilijkste te plaatsen.
Het is waar;:whijnlijk een weinig gebruikt ,ou.d tractor of' ·
karre;::-:,. rr in een nogal vochtige overgarîg tussen grasland
en duinvallei ergens op de zout-·zoet gradient (dichter· ·
bij de kwelder dan de vorige opnamen).
Situatieschets van
de laatste o~n.
ten westen.van het
fietspad van Kooi- ·· ·
bos naar badhotel.

-
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oppervlakte~

bedekking kruidlaag~
hoogte kruidlaag~
bedekking moslaag~

25 x 30 cm
25%
1-25 cm

5%

soorten~

DwerO'bies
+P
. DwerQr'7}as
+P
+P
Dwergbi"oem
+P
Greppelrus
~eEtohEJUm_p~rifQr~ex
Ju~cus gerardii
-+p,fl- Zilte r u s - - - Puccinellia :l"""tans
_+E_,v _ _êtQmE_k~e!_d~rgr.§:s_
Sagirta-proëumbens 1a,fl Liggend vetmuur ·
Pl~n!a~o~m~jor_ _ _ _
1a,v
Grote weegbree
Anthoxanthum odoratum
-+p,fl- Reukgras------Agrostis s~
"fera
1a,v
Fioricngras
Trifolium rèpens
+r, v
Witte kla-·er
Rhytidiadelphus squarr. x
Juncus effusus
+P~fl
Pitrus
Circium palustre
1a, j
Kale jonker
Prunella vulgari s
+P, fl Gewone brunel
Holcus lanatus
~p,fl
Echte witbol
Poa pratensis
+r, ·.
- - "-- emdgras
Lychnis flos-cuculi
+r,v
Gewone koekoeksbloem
CynosuEus cris!a!us ___ +E_,fl_ !a~gra§ ______ _
Juncus alpino-articulatus
ssp.atricapillus
+p,fl Duinrus
CampyJ: -~ ":lolyganum
x·
Carex serotina
+p,fl Late zegge
Eleccharis quinqueflora +p,fl ·i ··mbloemige waterbies
/
Ju~cus_aEticul~tus_ _
_+Q,fl_ Zomprus
Ri8t- - - --Phragmites australis
1b,v
Carex panicea
1b,fl Blauwe zegge
Sieglingia decumbens
+p,v
Tandjesgras
Salix repens
+r,k ·Kruipwilg
Cephal.Q_ciell~ sp~c.~ ___x _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Scirpus setaceus
Hadiola linoides
Centunculus minimus
Juncus bufonius ssp.buf.
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Met·deze laatste opnnme is weer eens geïllustreerd hoe
weinig we van het Nanocyperion_weten en hoe fragmentair deze nog maar in ons land is ontwikkeld.
Ellen Smi t.
Alle geraadpleegde literatuur staat reeds in de
tekst ye;rm(?ld.
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- 18 -Iets over de ·;;kologie van ParnasBia (Pa.~sia pàJ.usi;_ric)
een voorlopig verslag n.a.v. mateE_:i§-§!:1_ vap SchiEi.!J.

t

ZOIDE?~_ _l913.

door Philip de Boer.
Het volgende is gebaseerd op een 25-tal opnamen, in
de zomer van 1973 op Schier g~maakt, eri op allerl~i literatuur. ·Parnassia komt op alle waà.de:J.eilanden voor,
maar er blijkt een verschil in abundantie te zijn al naar
gelang het miliuetype. Ik heb geprobeerd daar wat naar
te kijken·, en· ook door vergrlijken te weten te komen
·
waar de soort nu net niet voor komt (dat is bv. het f!,eval op te droge, te zoute of teveel bemeste plaatsen).
De fysiologie van Parnassia îs ook erg interessant,
om maar iets te noemen: opvallend ziin. de 5 onvruchtbare meeldraden (st~monidi~n), een ~oort honin~toest0l
letjes' die insekt en lokken; meeldraden en stampers c/ .J.jn bijna steede ongelijkt~i ig rijp, waardoor er in de regt-l
kruisbestuiving op treedt.
Plantengeografisc~h gezien, komt Parnassia voor op alle eilanden tot on met Spiekeroog; op Vlieland is hij
beperkt tot de Kroonspolders, op Ameland en Terscheil ing komt hij vê el voor, zoals daar, waar langs de stuifà.ijk van de -."~ ""'Üaat ·het milieu een overgang vormt tus~
sen vegetaties van de hoge kwelder .. -~ het Schoenetum.
Een mooie illustratie van hét feit, dat bij opgevoerde
milieudynamiek eèn soort als Parnassia kan "exploderen".
In dit milieu staat Parnassia op tamelijk zandige bodem,
beschut tegen zoutwater door een aaneengeslotén duintjeskamplex (vaak samen met Anthyllis vulneraria; Wond:...
klaver).
.· ·
;
, .
· ·
· ·
Schie:~:· neemt een bijzondere po si tie in, o.a. door zi.jn
kalkrijkdom in het overigens kalkarme waddendistrikt
(cf. het relatief veel voorkomen van Hippophaè, DUindoorn).

--------

r
- 19 -In het binnenland is Parnassia bepaald ZEldzaam geworden. Wilde Planten (III) vermeldt hem o.a. van de
overgang van Nardo-Gentianetunl naar g;r.neland (NoornDrente), van afplaggingen op lemige grond, van beek-:schraallanden en van kalkgraslanden in Z.Limburg.
Doing (1966) vermeldt de soort van het duindistrikt
in een "soortengroep" met o.a" Schoenus (Knopbies),
Herminiurn en Epipactis palustris (Moeraswes:)enorchis).
Als iemand nog gegevens heeft van het voorkomen van
Parnassia in het binnenland, dan zou ik die op prijs
stellen!·
op· schier heb ik opnamen gemaakt in 4 verschillende
gebieden, nl. de standvlakte ten oosten vam het Kobbe·duin, het natte duin bij paal 6, het Grieënglop (be. noorden de Kooiweg) en het Kapen~lop, tussen het dn"..~
en de vuurtoren. Door gebrek aan soortenkennis heb ik
helaas geen mossen in mijn opnamen betrokken; de moslaagbedekking is wel aangegeven, als hij er was. DP
resultaten staan in de frekwentietabel.
Een duidelijk apart geheel vormt de si .~r.: ·vlakte, een
overgangsmilieu bij uitstek (zie opm. over de Bosplaat
hierboven). Hier komt Parnassia zeer massaal voor ( '"'-.-,
namen 31, 32-37, 39, 40, 50). Hier s · -, qoorten, die
iri de re ":; van het ma toriaal zo go.ed als ontbreken,·
zoals Odontites verna (Rode ogentroost), Sagina nodosa
(Krielparnassia), Juncus gerardii {Zilte rue), C~.- +Hurium
littorale (Strandduizendguldenkruid). Anderzijds staan er
ook soorten die elders ook veel sT'l.an, zoals Potentilla
anserina (Zilverschoon) en Salix repens (Kruipwilg).
Duidelijk aanwezig zijn het Centaurio.;....,Saginetum en het
Parnassi;~-,Tuncetum atricapilli, deze laatste is een
gemeenschap van natte duinvalleien en achterduinse
strandvlakten en vormt een o~ ~gang tussen halo- en
hygrp-serie en kanvoorafgaan aan· het Schoenetum .. Verder fragmentenuit het Armerion (sommige stukken ligP'P"'
echter al vrij'.
. en worden waarschijnlijk zelden meer.

î
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meer overstroomt door de vloed).
Parnar::1sia schijnt wel tegen zout te kunnen ( cf. de
fakuJ tatieve halofyten in de opnamen), waarschijnlijk is
hij "'balo-toTerant'' te noemEm, d.aar hij zonder zou... ·ok
uitstekend kan leven.
·
Het massale voorkomen van Parnassia in de st"'and ....
vlakte is zeer opvallend (in de andere opnamen geen
enkele abundantie boven +b). Rekening houdend met de
bijzonder hoge milieudynamiek hier (ui tbundigè bloei bij
een hoge tolerantiegrens), is ook een m8gelijke verklaring9 _dat de soort hier weinig concurrentie ondervindt
vm1 andere 1Igrote /i soorten en zich als het ware kan uitleven. Maar· een begrip als c..: ,ourrentie moet je, · •1::·~n
in d·e plantenwereld .als in d~
ran de mensen, m.i. ')Ok
niet te sterk benadrukken. .
·
·
Misschien is· er iets te zeggen voor een 'ihaàrdpro'"jektie11 - Wr;;sthoff sch:·' ·t hierover (Natura 48,9,nov.
1951) m.b.t~ een massaal voorkomen van Parnassia langs
een droge sloot in de Noordoostpolder, Gaar de standplaats ook kopnelijk zeer geschikt was .. Hoewel later
meer concurrentie op kan treden, ook tussen Parno.ssiaplanten onderling, kan zo'n populatie zich onder be-:paalde omstandigheden sterk uitbreiden.(een vergel~k
bare vestiging is die van Aster tripoliurn (Zulte) tn
pas droogvallende :r:;:_ders, zoal·s gebeurd is in bijv.
Zuid-Flevoland). Faktoren hierbij kunnen zijn het ontbreken vc:n bewe~ding en bemest.ing~ en een g':lnstige bodem ( venl.g~zandlg, en kalkhoudençl). Parnassla komt
ook in ïJ-ndere milieus voor: vochtige duinvalleien,
blauwgraslanden, t.ril venen - maar dan nooit dicht opeen 9
maar tamelijk ijl verspreid. De standplaats in C}e strand~
vlakte op Schier kan zo ook een uitzonderlijk gunstig
milieu zijn.
Het tweede terrein, de natte duinvalleien en karresporen inde buurt van paal 6, geeft. een heel ander
beeld (opn. 41,43,44,47,49). Al.lerlei "nieuwe" soorten
verschijnen nu, me,t name dominer~:m· Hydrocotyle (Water~
y"'

r
- 21 navel), Schoenus nigricans(Knopbies) en Mentha aquatica(watermunt). Samolus valerandi(Waterpunge) en Gentianella amarella (Slanke duingentiaan) komen rdet i r • Y
de andere bekeken t'erreinen voor (Samolus wel in het
Kapenglop: Littorellion), maar de meeste soorten komen
in alle terrej ;lef. voor, o,:~hal ve de strandvlakte.
Hièr staat ook op enkele plaatsen Herminium, die hier
voorkomt in vegetaties met o.a. Pyrola rotuhdifolia,
E'pipactus paluptris en Parnassia; misschien is Herminiurn een kensoort van het Pyrolo-Salicetum, dat door
verzuring/verdrogihg kan ontstaan uit het Scheeneturn
(mooi ontwikkeld bij het parapluduin op, Terschelling).
Deze vegetatie is een mozaiek van allerlie typen,
er zijn ook s.oorten van het Nardn-Galion ( = Violion caninae) en uit hot stori.hgsverbond Nano-cyperion (zie
o.a. Ru Rasch in verslag Tersch. II 1963). Een belang~
rijke rol speelt het Shoenetum; Schoenus nigricans (Knopl;;.
bies) treedt p] . op als humusvormer en kan zo voor eP.::.
soort als Parnassia gunstige_omstandjgheden scheppen
(P. groeit hier· echter· ijl verspreid). Ook j s hier veel
meer concurrentie van andere "grote" soorten, waardoor
P. niet meer zo'n grote kans totuitbreiding krijgt.
In 1 opname stond s·cirpus mari ti mus, een laatstE! relikt
van zoutinvloed ? ·
·
·
·
·
.

.

.

'

.. !

De vegetatie in het Grieënglop,. al thans waar Parnas- ?
sia stond, lijkt in veel opzichten o:ç> het voorgaand"
rrB,i~r.
terrein, maar is dichter begroeid. Diff. soorten' (veelal ook voor het Kapenglop, ·dat op dit terrein lijkt in
·
sommige opzichten,. maar weer iets droger is). zijn o.a.
PediculariE;: palustris(Moeraskartelblad-)~ Garex trinervis,
Potentilla 'erecta(Tor~entil) en (op afgeplagde stukke'ri) · ·
Drosera :r'Ütundifolia(Rond.e zonnedauw), plaatselijk vee1
samen met Ra.diola linoides(Dwergvlas). Van de soorten
uit de strandvlakte is bijna niets meer over; Parnass·ia
staat in alle opnamen slechts in enkele exx.
,
In he·t Kapenglop, waar.,, · bedreigi:rl•Y van de bouw Vfl.n
een appartementenhotel voorlopig is afg,ewend;. heb ik
': '
helaas maar drie opnamen gemaakt mbt ~ · Parnassia· (er

f
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waren genoog andere dingen te zien, bijv. erg mooie IJi ttorella-(Ooverkruid-)weiden). De groeiplaats van Cir- .
sium dissectum(Spaanse ruiter) moot wel een van de rijk:..:
ste van het fand ziJn. Deze soort en verder het voorkomen van Jl/loli~á-$. coerulea (Pijpe st root je) en Care x panicea (Blauwe zegge) wijzen op blauwgraslandachtige vegetaties, zij het erg fragmentarisch (volgenf', .~ .~n Hartog,
jubel boek p. 309' zijn deze blauwgraslanden: vicari ërend
t.o.v. de "echtev•, omdat ze niet jaarli.iks gemaajd ·pordE·n). Ook hier staat :Parnassia ijl verspröid.
·
·
Voorlopig en voorzichtig samengevat komt Parnassia ·op
Schier voor in drie duidelijk verschillende milieutypen,
nl. de· strandvlakt~. vochtige duinvalleien en het
Kapenglop. De eerste 'kan iri de tweede overgaan (Parn ..
Junc. atricapilli in Schoenetum, maar ook in Ca.ricetum
trinervi-nigrac:, zoals in .het Grieënglop_ voorkomt). Cf.
het voorkomen van Epipactus palustris, die er in de
strandvlakte nog niet s~tctat, maar in do vochti.gt:' duinvalleic'n wel, :~e:rwijl in peidoY1 een Parn. 7 Junc.atr. is
te onderscheid~n. ·
··
:_
·

•

Ik ben van plan dit onderzoekje-dit jaar op Tersche1-:1ing voort te zetten, om.de verschillen tussep de; eilauden te ki.innèn opnemen en dan ook meer te kijken naar.
de aard van de bodem, menselijke beïnvloeding, grond-:waterstand e.d.~- die hier niet zo aan d.e . orde zijn gekomen. Duidelijk blijkt echter het belang van het wel of
niet overstrofuon door zeewater~ beweiding en~emesting.
Met name een r.ülieu als dat in de strandvlakte kpmt
bui ten de waddeneilanden nauwelijks voor en elke grote
verstoring ervan dient dan ook voorkomen te warden.
'l'enslotte wil ik Leo Schu;tt beda!1..ken v:oor het helpen
bi,} vele opnamen, en Meine en Care:l voor allerlei ad:-.
viezen.
Philip de Boer
Alex. Numankade 65 bis
Utre.<;;:'lt 2502
Literatuur: zie volg. pag.
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- Wilde Plant~m, 3 delen;
- Westhoff & den Held, Plantengemeenschappen;
- Greminon & E:remers, Flora Waddeneilanden (Uni v. Nijmegen, 1971);
.
·
·
.
- Anàn, .Lijst plantP.". morten Schier, 1961-68 (Lab.Pl.
ceçologio. }larsn, · ·1'-~·n1);
.
- Plantengoroei in enkele Ned. landschappen ( het Jul-_;, '~'-:,~J,~;. "::;k} ( 197 3) ;
-D-o·::;~~. V0.a·
~u-inen PTYJuiocn-Samperëluin (1966);
''
'"".• Vp:r8l,:agen,-·NJJJ .ev:er-·,'ferschalli;tl~ (1'972:r} en Vlieland (1 -,.- ...
(191'3) ( >' - div .. a:rtikelenuit Kruipnieuws en Amoeba (o.a.Landschap en. plai_ltengroei op Schier, in jg.40,7).
"\
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'
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De in de tabel één keer voorkomende soorten:
.)3-Ammophilla arenaria 1a Helm
39-Carex arenaria
+P Zandzegge
41-Juncus bufonius
+a Greppelrus
47-Pyrola rötundifolia 1a Rondbladig wintergroen
47-Herminium'monorchis 1a Herminiurn
47-Sagina procum'Çens
:r;'
Liggende vetmuur
47-Viola tricolor
+P Driekièurig viooltje
48-Luzula multiflora
+P Veelbloemige veldbies
49-Scirpus maritimus
1p Zeebies
45-Myo(:lotis scorpioides r Moerasvergeet~:~r; etje
46-Eleocharis pall,lstr~s1p Gewone waterbies
60-Epilobium palus.trts +P Moei-asbasterdwederik
61-Drosera rotundifolia1b Ronde zonnedauw
61-Radiola linoides
1p Dwergvlas
56-Equis.etum palustr~ +P I1idrus.

1
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- 25 Epifyten op eiken bi.i een Kalkfabriek ~
een zeldzame gradient.
door Han van Dabben.
Op een van de excursies ·P door Pim van de Knaap en
mij gemaakt werden voor het WHEN-onderzoek (inventarisatie epifyten) werd ergens langs het Apeldoorns Kanaal
onze aandacht getrokken door een r~ eiken, die een aantal soorten droegen die men gewoonlijk alloen op f'' een
aantreft. De oorzaak hiervan was niet moeil~k te vinden:
de bomen stonden bij een kalkzandsteen-fabriek, vlak bij
de plaats 7 ~-~~r de stenen op vrachtwagens geladen
werden. De liging van de bomen ten, 11zichte van het
fabrieksterrein was zodanig 7 dat het kalkstof met de
heersende Z.W. winden precies in l1un richting gedreve!l
werd. De bomenr~ bleek zich voort te zetten tot ver
buiten het fabrieksterrein, waar geen invloed van kalk
stif meer te merken was (zie het kaartje). Alle bomen
waren eiken; zij stonden op regelmatige afstond van 5
(soms 10) meter. We hadden hier dus een prachtige gradient van bomen met zeer kalkrijke schors naar bomen
met zeer kalkarme schors! Om.deze gradient te bestudP
ren hebben we van 40 opeenvolgen•.3s bomen de epiphytensoorten genoteerd, te beginnen met de boom voor de
laadplaats (zie de tabel).
De bomen zijn genummerd 1 t/m 40 (zie kaartje) i het
kalkgehalte van de schors neemt af bij hoger worden van
het boomnummer. Wanneer we de bomen in volgorde bek~ken
zien we, dat el·ke soort op een bepaalde boom verschijnt,
dan op een aantal achtereenvolgende bomen voorkomt
(soms met onderbrekingen), en tenslotte weer verdw~l;lt.
Ik heb van elke soort· het nummer van de b~, "'1 genoteerd
waarop hij voor het eerst voorkomt, en het 'nummer van de
boom waarop hij voor het laatst voorkomt; van deze twee ~--, .· .·
nummers heb ik het gemiddelde bepaald. Het zo verkregen

r
i

getal (} ~1dex ll) zegt iets QVèr de 11 kalkminneridhei-d VI
van de soJrt. De soorten zijn in de tabel gerangschikt
naar toenemende index.
Wanneer we de tabel bekijken, dan zien we dat de ver-andering in soortensamenstelling die van boom tot boom
optreedt niet geleidelijk is; cp twee plaatsen treedt
een vrij plotselinge verandering in soortensamenstelling
op~

e

·qsen boom 9 en boom 12 verdwijnt .een groot aantal
soorten, t9rwijl er een groot aantal andere soorten
voor in de plaats komt,
•
• ·
.
2e na ·boom 20 verdwijnt er een groot aantal soorten.
De bomen ,: t/m 9? - 12 t/m 20 en 21 t/m 40 hebben een
min of meer constante soortensamenstelling; ter vereenvoudiging zullen deze verder worden aangeduid als resp.
groep I, groep II, en groep III.
1 .

1

f

.>

Over de verdeling van de soorten over de verschillende groepen kunnen we het volgende zeggen~
gitsluitend op groep I komen voor:
L-·· a. ~vandelariella aurella, C. reflexa~ Physcia orbicularis, Ph.caesia, Ph.adscendens, Xanthoria parietina,
Orthotrichum diaphanum.
Op grpep I en p:~oe12 II komen voor~
o.a. Physcia tenella, Candelariella xanthostig.na, Lecanora dispersa, L.expallens.
Uitsluitend op groep II komen voor~
o.a. Farmelia acetabulum, P.subrudecta, P.caperata,
P.rev6luta, Xanthoria polycarpa, Phlyctis argena.
Op groep II _en groep III komen voor~
o.a. Farmelia sculcata, P. sübaurifera, Ramalina farinar_ ea, R. fastigiata; Hypogymnia physodes, Lecanora
conaeoides.

L

- 27 Uitsluitend op groep rrr-· komen voor:
Hypogymnia tubulosa 7 Pseudevernia furfuracea.
Er is slechtséén soort die op alle groepen voorkom,
Buellia punctata.

We kunnen nu kijken, of de op groep I, II_ en I I I gevonden korobinaties van soorten overeenkomen met de door
Barkman (1958 9 1969) beschreven ep~t'h.vtengezelschappen.
We moeten er dan wel vanuit gaan, dat de soortenl_:~: .._on
van de-verschillende bomen homogene vegetaties yert~=>D'C··
woordigen; dit is waarschijnlijk bij. benadering het geval,
wanneer wé de typische boomvoet-soorteri· (zoals Bryum
argentum, Cladoniç,'s, Lecidea granulosa) buiten beschou..,.
wing laten.
GROEP I.
De vegetatie van deze groep· is moeilijk in te delen.·: Zij··
lijkt nog het meest op wat d.oor Barkman is beschreven
als., --1'îthorietum candelariae, ondanks het entpreken
van de kensoort Xanthoria candelaria en X.polycarp~::(.
Physcia caesia is differentierende soort voor deze ·,
associatie; verder zien wë -de'''or'a'e:.:: en' \i-ërbondske'ri-' soortep Phys-cia tenella, Ph.adscFJndens, Ph.orbicula.ris
en Xan'thoria parietina. Orthotrichum diaphan,um er:L
Lecanora expallens zijn begeleidende ·soorten in deze
associatie.
GROEP IT.
De vegetatie van deze groep vertoont grote overeenkomst .·:1et het Pa~rmeli etum acetabulum _var. physciosurri.
tenellae, door het voorkome-n ..vari- 2ie··--v.o·ï:g-énd:ë -8-0ort'é_rï_:
Farmelia acetabulum~ fken.soort van de à'ssociatie); .
Physcia tenella, Pm"')_Llia subaurifera, Ramalina ~faà
tigiata, R.farinacea, X®t:hqrJfl, _p_()l_Y:carpa, Lecondra
expall.ens (kensoort van de \Tar.); verder -d_ê"orde-::: ëïi'' ..

_
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- 28verbondskensoo~ten P~rmeliE sulcata, P.subrUJenta~
P. caperata, F ; ·· ··-'-.: s argem,. en Physcia tenella. 'Evernia
prunastri en· 1ecanora chlR:·otera zijn begeleidencis soorten in deze aé§ociatie.
·

GROEP III.
De vegetatie van deze groe) vertoont de meeste overeenkomst met het Parmelietum furfuraceae: Pseudevernia
furfuracea (= ParTrielia furf.) en Hypogymnia tubulosa
(= Farmelia tub.) zijn kensoorten va:o. deze associat],~;
... Hypogyimni(} physodes is or:'..ekensoort, Evernia prU.nastri,
. Farmelia su1cata, P.subau:.~ifer~ en Ramalina fastigiata
zijn begeleidende soorten,
Als we pu kijken wat Bs;rkman zegt over de oecologie
van deze associaties, dan vinden we het volgende:
· Xanthorietum candelariae:
sterk. n,itrofiel ( stü:stofminnend); zwak acidofiel
(zuurminnend), gemet:m pH (zuurgraad) waarden van
schors met deze asso~i~tie: 5,5-6,5. Komt voor op zcnnige plaCLtsen, op vrijstaande h/"'"~en, meest op iep,·
wilg en populier ,(resp.Ulmus, Salix en Populus), soms
op eik (Quercus) maar danalleen op plaatsen met veel
aanvoer van stof.
Parmelisturn acetabulae:
e:p.igszins nitrotolera:1t (bestand tegen stikstof), zwak
acid .fiel, 'gemeten pH waarden: 5 9 4-6, 1. Komt v0or op
enigszins beschutte plaatsen, meest op iepen.
Parmelietum furfuraceae~
nitrof.--.)1::; · (stikstofmijdend) en acid·,fiel, gemeten pH
waarden: 5,2-6,2. Komt voor op betrekkelijk open plaatsen, in Nederland meest op eiken (vaak op wegbomen). ·
Wanneer we de :beschreven ~,·.- ·~logie van' de associaties·
vergelijken met de standplaatsen, waarop zij hier werden
aangetroffen, dan valt het volgende op.: de associaties
worden beschreven als resp. nitrofiel, nitrotolerant

L
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cm n:itrofoob; er is weinig verschil in voorkeur voor
een bepaal,"e zuurgraad Cf'och zijn de belangrijkste ver~
srhillen tussen de bomen hier juist de verschillen i~
zuurgraad! E.iken hebben nl. van nature een zure schors
(gemiddelde pH 4,1), di~ bovendien een geringe buffercapaciteit heeft ( dwz, de zuurgraad kan gemakkelijk door
jnvloedon van buitenaf veranderd worden), Dus: de bom-en
van groep III, die niet of vrijwel niet door het kalkstof
beïnvloed z_ijn~ zullen een zure scho.rs he~ben (pH in dP ~
bum:·:.-+; van 4, 1 J; de bomen van groep II, dle wel met kalkstof ge'i'rnpregneerd zijn, hebben . . . ., hogere pH (in de buurt
van 7 ?); en de bomen van groep I, die sterk met kalkstof
geïmpregneerd zijn, hebben een nog hogere pH (mePr dan
7 ?). Het is niet erg waarschijnlijk, dat de bomer~
~r
verschillen in rijkdom aan stikstof of andere voedings, zouten" Uit wat we hier gezien hebben zou je dus kunnen
opmaken dat het niet zozeer de rijkdom aan stikstof of
r:1ndere voedi'ngszoute:ri is diè het voorkomen van bepaalde
·sonr+~p. of gezol schappen bepaald, maar .. eerde:F de -zmlr- ·
graad of het kalkgehalte van de schors . In de li teratuur bestaat over dit onderwerp trouwens ook geen overeenstemming: volgens sommigen. zou het voorkomen van 1'nitrofiel e ~~ sOorten (zoals Xanthoria' s en Physci;:l' s) of
9
'ni trofobe" soortèn (zoals Pseudevernia en de Hypo.f!Vm1
nia s) vooral. bepaald worden door de voedsel-.(vooral stikstof-) rijkdom van de schors, volgens anderen door· de zuurgr8.a~' van de schors ( ' 1ni trofiele 11 soorten. op- neutFale--·of
zwak basische schors, "ni trofobe 91 ·soorten op· zure schors) .
Over dit onderwerp zou meer onderzoek,gedaan moeten w.orden. Dit onderzoek wordt echter bemoeilijkt Omdat factoren,.
die de yoedselrijkdom van de schors va;T.hogeh- c(z-eals' be~ ...
mesting) meestal ook de pH verhogen (dwz. d~ schors
minder zuur maken); ·terwijl bomen die van nature een voedse1rijke . ·' '1.ors hebben (zoals· iepen) een neutraleschors
hebben, en bomen die van nature een voedselarme schors
hebben (zoals eiken), een zure schor~ hebben.
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van enkele afzonderlijke soorten.
·
Catillaria chalybeia: dit is een soort die bijna uitslui tend op steen voorkomt;. zij was in Nederland nog
niet.eerder epiphytisch gevonden. Volgens sommige
flora's (:Srichsen, Ozenda & Clauzade) komt zij ui tsluitend op zuur gesteente voor; enkele vondsten van deze
soort op kalk9teen in Zd-Limburg laten echter zien, ·
dat dit tenminste voor Nederland niet al tijd waar is .
Ca;b.oP};..§~,S:.§_holocarpa en Candelar,:hell§ aurell_ê:: dit zijn
beide soorten die "',..,,.".. algemeen op kalksteen (betonnen s~oeprànden, cementvoegen in bakstenen muren e.d.)
voorkomen, en slechts zelden epiphytisch, Caloplaca
holocarpa was slechts twee maal eerder epiphytisch in
Nederland gevonden; beide malen op :Lep; Candelariella
aurella is als epiphyt een zeldzame soort, diealleen
op sterk met stof geïmpregneerde plaatsen voorkomt.
Candelariella vitellina: een soort die algemeen is op
kalksteen, en-ook"rëgelmatig voorkomt op bestofde
boor~\· . eten, maar dan zelden - zoals hier -;. ~::~uthecien
vorcit.
·
··
Leconora muralis: ook deze soort is ze<;Jr algemeen op
steen (stoeprandjes, dakpannen, en vooràl asbest-cement
golfplaat); zij is als epip}1yt vrij zeldzaam (althans
in midden:- en noorc,i-Nederland),·en komt vooral veel
voor op me-t :Jtof.geïmpregnèerde bóomvoeten,
.
Grtmmi_ê:_EE.1vin§~.ê: en Tor_!~.Ta murali~: ook dit zijn
soorten die ç.tlgem,'". 'I zijn op bestofde bomen.
!or:.:E~l)?. ...:laeyipi~a 1 T. pa:Eillo sa en grthotrich~ dia-:
Ehanum: deze soorten komen vooral voor op bomen met
een van nature vvvoedselrijke" schors: iepen,ess.en e.d.
de laatste soort komt ook voor op kalkstenen muurtjes e.d. .
. .
.
Candelariella reflexa en C.xanthosti~a: deze soorten
zijn vaak met el}caar of met CandelariÊiëoncolor verward; o.ver hun oe.cologie is weinig bekend. C.refleya
heeft een vrij dik, fijnkorrelig tJ;p.j; ~ us, dat karts.__
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- 31 vormig is, maar somr:' kleine lobjesof schubjesvormt;
C xanthostigma heeft een dun, grofkorrelig thallus dat
al tijd geheel korr:-1tvormig is, De C, xanthostigma die
hier op boom 1 stond had echter een ongewoon dik th!C>"' ·.
lus, Beide soorten komen vooral.voor.op bomEmmet-"verrijkte''. r-v-~'Jrs (bij boederijen e.d. ) 1 de eerste meêsi:·· ~~
de schorsspleten, de tweede meestal op de riche~s tussen
de spleten.
1ecanora 0..; ,...."""-:--~- · deze .. -,t wordt soms gesplitst in een
aäntäi ·sÖorten,-waarvan de meest voorkomende zijn: 1.albescens en IJ .hageni, I1.aibescens heeft vrij grote apotheeion met een dikke witte rand en een (meestal) ·ber'". +.e ·
schijf; zij komt voor op kalksteen.L.hageni he~ft kl~inere
apotheeion met CJen dunne, grijsachtige ranéf en een (meestal) niet berijL.- schijf; zij komt voor op bomen (meestal
aan de vost) en op dood hout. Op de bomenrij hier koL je
echter zien dat beide soorten niet scherp van elkaar gescheiden zijn: cp boom 1 en 2 stond 1 .. t~albescens~'; op
·boom 10 en verder stond I.J., Hhageni 91 . en op de tussenligf
gende bomen kwamen allerlei overgangsvormen voor<
1, al beseens en L, hageni zijn dus twee v.o:(',~:~·~mé .. ( !i stand- .
plaatsmodificatieS 11 ) Van één SOOrt: l1.ar'bescens de V0rTil,
van kalkrijk substraat, 1.hageni de vorm van kalkarm
substraat ..
1ecanora chlarotera en L. chlarona: deze soorten lijken .
vëei" Öp-elk,~--~:;~-;..,rf'verschill.ëllO:-a. chemisch (P reactie)
Er is ook eeri. oe ~logisch verschil: L.chlarotera komt
vooral voor op bomen met "voedselrijke'' schors (iepen,
essen. populieren), L.chlarona vooral op bomen met"voedselarmen schors (eiken).Vroeger werden deze soorten met
nog eenaantal andere soorten tot één soort gerekend
(1. subfusca). Op deze bomenrij was geen enkele ov~j'gang
tussen de twee soorten . _ vinden 1 een aanw]jzing dat·
het hier inderdaad om twee echte soorten gaat en niet
om twee "standplaatsmodificaties 11 zoals bij ::: .a.lbescens
en. · ,hageni" Ook het oecoJogis·ch verschil blijkt hi-er
duideljjk~ 1. chlarotera op de matig tot sterk hestofde
bomen, I,. r'hlarona )p de niet bestofde bomen;
zijn
'
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- 32 slechts twee bomen waarop beide soorten samen voorkomen.
~dea s;ymmi:Eta_var. s:vmmict~ en varo_ê;ymmicter.§:: hier
weer net zo'n geval als de vorige: twee vormen die
veel op elkaar lijken (var . symmicta heeft ee~ groenachtig thallus en geelachtige apothecien, var" symmictera heeft een grijsachtig thallus en ,br;J_ · nP apothecien)
en oecologisch verschillen (var. symmicta op 'jvoedselrijke "schors, var, symmictera op Hvoedselarme ~' schors) 9
maar wel duidelijk van elkaar gescheiden zijn" Ook hier
waren geen overgangsvennen te vinden. Het oecologische .
verschil blijkt weer duid el ijk (zie de tabel): de twee
·
var. '-s komen nergens san1en op één boom voor.
·-·--·

-··

Han v::m Dobben.

Barkma:".'·' J. J,, Phytosociology and eéology of cryptagamie epiphyte E' van Gor cum, Assen ( 1958)
idem
Epiphyteng(3meenschappen. in: Planten··- ~---,-,onschappen. Thieme & Oie:;- Zutphen
(1969),
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- 33 NH-artikel tjos uit de :SENBES.
Hieronder volgt een opsommingvan de natuur-histo-rische stukjes die de ·algelopen twee jaar in de
Es.::~.. ,;;s zijn verschenen. Van al deze stukjes is een
overdrukj-e iri dë ·bibliotheek a,anwezig zodat .mensen,
die of nooit die Eenbessen hebl-Jen gehad, of- die hun
eigen Eenbes op do ten of andere manier kwijt zijn
geraakt ze alsnog ·.:unnerL lenen ·uit de sjokgrcèpsbibliotheèk, die ·op het ogenblik bij Meine staat
( Taveerriéläan ;15 9 'Bilthoven) .
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Jaargang no.2~
no.2:"Koege1wieck 9 b-et ontstaan van een vegetatie",
door Méine van Noordwijk.
Dit gaat over de vegetatie in een secundaire
duinvallei op Terschelling, en staat ook in het
Terschellingvorslag, dat in 1972 is verschenen.
no.3: 11Napraten over het Pika '72 gehouden in Herwen 11
- -door: Henk Grendel. .
.
.
.
Een korte be~schrijving van de- dijkvegetatie
de.
riv~erduint·je s tusse-n Rijn en Waal... ·
t'Ver·slagj.e van het s · okhola-kam · e o Oo stvoornè,
14
oktober 72~
door Tom Kuyper.
Kort paddestoelenverhaaltje met soortenlijst.
"Het Hurwenenweekend, 20/21 .. jan . '72
door Carel van Schaik.
Een mossenverhaaltje.
no.4: 11 Plannen Pika '7.3"
door Henk Grendel.
Begroeiing langs de IJssel bij Den Nul.
"Verslag van het Paka '73 in ·~· r<-ravenvoerenn
Door Carel van Sch~ik.
Het voorjaarsaspekt van de bossen in de Voerstroek.
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over de ekologie van Groot Hoefblad in de
Biesbos 11 •
door Carel on Meine.
no.6~In deze eenbes staat eon lijst van Plantenartikelen die verschenen zijn in Amoeba '54-' 71.
no.5~nrots

jaargang no.3:
no. 1 ~ 9'Bui tenveld vv
door Meine van Noordwijk.
Een moerasgebied bij Hardegarijp met o.a. vorlandingsvegetatiee.
no. 2 ~ "zwammcn-v _erslag van het sjokholaweekend bij
Breda, 27/28 oktober '7'3"
door·~-rt Husson.
Een paddéstoolenverhaal in het kader van een
inventarisatie van de afdeling Biota (kjn-Breda)
met daarnaast een enorm lange soortenlijst.
no. 3 ~ ''Kaderpika in Rhenen 99 •
door Jan Koeman
Een inleidend verhaaltje over het gebied aan de
voet van de Grebboberg.
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