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-4De mos1sen van Rotturneroog en Rot-tll rmerplaat.
door Frank Ringenaldus .
Onderstaand verhaal is een samenvatting van het botanisch gedeelte van het verslag v~n een tweetal excursies naar de genoemde eilanden. Deelnemer_s_ a~n deze
excursie waren een aantal NJNers en biologiestudenten uit Groningen. Beide excursies waren gericht op
de mossen ,maar om een beter inzicht te kr~gen in het
voorkomen van de verschillende soorten werden ze verzameld per ter~n(vegetatie)type, wat het noodzakel~k
maakte om ook van deze vegetatie aantekeningen bij te
houden.
Zodoende hoop ik in dit stuk niet alleen een soorteniijst te kunnen geven, maar tevens een p.eeld _,van
de.tereingesteldheid én vegetatie van de eilanden.
Tie ex6ursies vonden plaats in october 1973 en de uit~erking volgde in het voorjaar van 1974.
Rotturneroog
Het eiland Rotturneroog 'wandelt 0 langzaam naar het
Oosten. Een gevolg hiervan is, dat rte de oudste duinen
in het Westen vinden. Hoewel deze, net als de meeste
duinen op de Waddeneilanden, oorspronkelijk wel OostWest gelopen zullen hebben, vormen ze nu, door afslag
en secundaire verstuivingen, een bijna Noord-Zuid verlopend stuk duin, Dat-bifina'direct aan de zee grenst.
Tesamen met een uitloper naar het Oosten, omgeeft het
een drassige achterduinse strandvlakte, die het 'sportveld' wordt genoemd. Dze achterduinse strandvlakte ligt
naar h~t Zuiden toe deels open naar de Waddenzee en
gaat andersdeel over in hoge kwelder, die we vgrdeop
zullen bespreken, Het laagste deel, dat regelmatig onderloopt, is hoofdzakel~k begroeid met Glaux maritima
en veel algen. Verderop begint het terrein iets te
glooien en hier versch~nen festuca rubra, Songus ar-
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-5,, vèbsis, Centauriurn li ttorale, :Sagina mari tima, e enkele pionierende. mos_sen, zOals J?ottüi heimii, Fr:~-~-· 'naJ?J_a· hygrorrietrica, Bryum argentèurn en Bo angustirete.
-.. 'J)e'zë vegetatie zullen V'>'e moeten rekenen tot het
Saginion mari timae-~ · Wecthoff en den Held geven voor
deze ~egatatie ook een aantal door ons gemist mosjes
op, zoals Amblystegium serpens, Rhynchostegi~lla
co.mpacta en waarschiJnlij~~ ook Camptöthecium lutescens.
Vanaf'de oude duinen in het Westen loopt ~en twee. tal duinketens Oostwa2..rts, die aan het eind samen":".
komen. Deze duinketens sluiten e:en tweetal Juinvalleien in; de grootste hiervan, die duidelijk prirnD.ir
lijkt 9 Wordt van·,~·ege zijm voormElige functie tuin ge~
noerr.d$ torwijl de twoede ·-n::aJYvege de hoge? stijle liggiL§ van ono do n2.ant richel beeft gekregen.· De ttün
hseft als '.rochtigo ~ Va:!.'} oorspro:ng prim::.dre duinvallei
de r-jjh~te vegeto.tio op het eila:ad. Est c;obruik van
een deel van deze vallei c::J_n tuin h8aft voor e8n
Y'1.1.imteljjke varis:tie gezorgd, in de vorm vm. -Teppel-,
tjes 1 houtbeschoeiingen ·en plaatselijke .hernesting~
waarvan de invloèd echter nier meer· met ·zekerheid
is vast· te stellen. Beschoeiing· en'· hnoT"laHn:pl an't hP'bben waars'chijnlijk de· vestiggin·g van een aantak facultatief ·epifitische soorten bevorderrd. Het grootste,
gedeelte van: de vegetatie van de tuin lü. ijgt door een
jD-arlijkse maaibeurt 9 w2.ardocr o.a. opslag van Salix
repens wordt voorkomen? de kEns om zich te ontwikkelen tot een rijk Schoenetuffi. ·Van de mossoorteh in de
tl;~Ül mogen we Brymi1- calo}Jl::.;;rllum en Moe:.>.'ckia flotowiana
apart vermelden als v::r:ij zeldz;ame soorten. De, vondst
va::1 Bryum calophylh1m v;a.s verder sc.rdig , orr:dat _deze
een hiaat opvulde in do reeks van de vindplaatsen ·
langs àe Duitse en Dèense Waddenkv.st en, op_ SÇhiern~on
nikoog. De richel was aanzienlijk droger •. De.vegetatie
bestond hier uit fragmenten van het· Poîypodio-Empe
tretum. Het valleitje lag verder vol metaanspoelsel,
vooral hout.

-6Hierop vonden we o.a. Lophocolea bidentata, L.heterophylla en Oxyrrhynchium praelongum,
Noordoostelijk van de tuin is door R~kswaterstaat een
nieuwe stuifdijk aangelegd, die met de vorige dutketens
een vrij droge achterduinse strandvlakte omgeeft 7 die
we grote strandvlakte hebben genoemd. De _YE?getatiec ···,::
hier was vrij arm, met grote open· plekkën'.'Enkele· f3QO:tten als Juncus.bufoniusr Agrostis stoldnifera eri,Centaurium pulchèll,um werden nog genoteerd~ Ook was ery
waarschijnlijk ~n~r invloed van de nieuwe stuifdijk :een .··
opbloei te'zien van Ammophila arenaria. Tegen de stüifdijk aan lag· een zandheuve1 1 die dicht e::: biJna ui tslui-.
tend met Oenothera 'oiennis en Sedum acre begroeid was.;
J.Jangs de wadkant van het eiland vi21den we een hogé .
kwelder 9 die enerzijds een overgang vertoont met het
.
sportveld en anderzijds. door eG.n verhoogde k;veJ_derrand ·
van ·de lage kwelder gescheiden _wordt, De hoge kwelds:r·
is hier een 30-50 meter brede grenszone tusssn de
··
meest Zuidelijke duinketen en d.e kwe~_derrand, ongeveer
eenmeter bovc1 de lage kwelder gelet:;en. Van het Cen-taurio-Saginetum moniliformis warden hier practisch · .
alle kensoorten gevonden. Van de kem_erkende mossoorten is Pottia heimii gevoDdan~ terwijl Amblys:tegium
serpens en Rhynchostegiella campacta ook hier :::liet gevonden werden. Op de lage kwelder groeide bijna allsen
Saliconia europea. Mossen hepben zich hier nog niet
kunnen vest i gen.
·.
De duinhellingen op de eilanden geven het vertrouw;.;..
de beeld van ar·me vegetaties o.p de Zuidhellingen en ·
r;Jlatief iets rij~ere op de NoorÇlhell_ingen •. Bijzonder
hierbij was echter 9 dat de mossen dit patroon niet
volgel en. Wel wB..s op de NooiC:.l':..ell :i ·oee:,_l de s6orte.nrijkdomiets groter 9 mam;~ terwijl op de Noordhellin.ge}l ,··
slechtd acrócarpe mossen groeiden, troffen we op de
Zuidhellingen een aantal pleurocarpe mossen BJ:tn, die
gewoonlijk pas optreden onder mildere omstandi'becJ.en en
in iets rijkere vegetaties.
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-7Rotturnerplaat
Het eiland Rotturnerplaat biedt aanzienlijk( minder
variatie in tereitypën dan Röttumeroog. Het wordt
hoofdzakel~k gevormd door één Oost-West verlopende
duinketen. Het eiland valt dan ·ook globaal in twee
terreintypen uiteen: Ben steile.Zuidel~ek duinhelling met onLeraan een kwelderrand en een breed vloedmerk en een Noordel~ke duinhelling, die zeer geleidelijk afliep naar het Noordzeestrand, met plaatsel~k
nog wat ·stuivende topjes.
Onderaan de Zuidhelling diende ~en grote hoeveelheid
vloedmerkmateriaal als substraat voor enkele pleurocarpen. De Noorhelling viel ui teen in sterk st'\i vende
Kopjes met zandpioniers als Ceratodon purpureus en
Bryum-soorten, en meer stabü.ile stukken~ waar in de
beschutting van Ammophila arenaria en Festuca rubra
:_enkele pleurocarpe mossen tot ontv;ikkeling konden komen. Beschutting was er ook te vinden vlakbij de behuizing op het eiland, waar we tussen opslag van
Salix repens, Rhynchostegium megapolitanum vonden.
Zie verder de

b~lage

soortenl~st per terreintype en
het overzichtskaartje
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-8Verslag kaderkamp bij de Grebbeberg, pinksteren 1974.
door Peter
lVIaria
CÇtrel
IVIarja

hovenkamp
van Noordwijk·
van Schaik
de Vries

Het speciale sjokgroepkaderkamp .werd dit jaar gehouden
pij Rhenen, onderaan de Grebbeberg. We vinden hier een
àfwisselend landschap~ met de steile beboste helling
van de berg ,de kwelmoerasjes onder aan de voet ervan~
de ui terwaarden met enkele plasjes, en bovendien ee:L1.
ingewikkeld dijkenkomplex; een voorGJalig fort. Door dis-trikt '5 is dit gebied in 1973 floristisch geïnvemtariseerd (zie hiervoor de jaarl\;ol, te verkrijgen bij Dannie Wammes, Dorpstro ·32 1 Vreoswijk) op dez$ inventarisatie is dit 'rerslag ook een kleine aanvulling~
Geologischgezien is dit gebied erg interresant. Jle
Utrechtse Heuvelrug~ een stuwvval uit de IJstijd is ~üer
"aangesneden" door de rijn~ zodat l1ier een 'roor Neder-land ui tzond·erlijk steile helling is. ontstaan .. De stuwwal is opgebouwd uit vrij' voedselarm zand, grind en lecrnf
maar onderaan wordt de 1-.osvegetatie rijker, doordat er
voorjïqurend voedsel van boven uit inspoelt .. ·
Ook de mens heeft een verrijkende invloed u;i,tgeoefend
door in de ui terwaard een fort aan te legge_n. Een 'groot
qzmta::. ingewikkeld kronke:tende dijkjes omsluiten hier di. ve·:r:-se weil.anr.j.es 7 die op· verschillende hoogtes liggen.
Tussen het fórt en de berg s-troom'd"e de G.reb:Qei, .om~i-t.ein-
delijk in. de. rijn uit te monden. Deze is nu gekanaliseerd
en moet door middel Va.n een slui$ tegen de hogere water-.·
stand in de rijn be scermd wö'fden'! ·

-9• · In dit· gebied hebben we enkele .. stukjes. peter be-:. ! ,.
keken, namëlijk:
-.!
1. De kwelmoerasjes onderaan de Grepbeberg.
2. De dijkhellingen langs de weg en op het fort·· èri
een overgang van helling naar weiland.
·
3. Een paar_natte klei-graslanden in de uiterwaar-.
den die 's winters onder water staan.
Voordat we de gemaakte opnames gaan bekijken een
uitleg van de methodes en een korte verantwoording
van d·e uitwerking.
We !J:ebben volgens de gebruikelijke methodes 9 opnames gemaakt, waarvan drie in een transsekt 1 een
paar globale opnames met de schaal van Tansley en
enkele soortenlijst jes. het rangschikken van soorten.
en opnames bij zo'n gerii.J.ge hoeveelheid mate.riaal
en zulke soortenrijke vegetaties is een hachelijke zaak;
we hebben het maar gedaan volgens ël.e syn-systema_tische eenheden die in Westhoff &'den Held (1969) worden
onderscheiden. Het is niet mogelijk om van vijf opnames een mooie tabel te maken met ''differentiërende"
sooTten. Doordat we weinig opnames hebben en veel
soorten zou het moeilijk ·~ijn om verschil te maken tussen differentiërende soorten en "tovallige gasten".
In Dormale tabellen komt een differentiërende soort
voor in ongeveert-tvan het aantal opnamesen een
toevallige gast in 1-3 opname.s! Nu zijn de soorten gerangschikt volgen.s al eerder verkregen inzichten, in··
syntaxonomisch: opzicht een gruwel, maar als landschaps
beschrijving wel .bruikbaär. Deze inzichten mogen tenslotte.best eens gebruikt wordel?-o
1 •. De strook ortderaan de Grebbeberg ten W. v.d. Grebbe
Onder het·-pad ("trambaántje") onderlangs de berg vinden
we een ruig beweid Arrhenateretum, (tabel '·1, opn. 5),
·
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C~et weinig soorten van schrale graslanden, maar wel een
aantal soorten die we aan ('bos)randen wge~omen ( zie
hiervoor de restgroep!).
Meer naar benedenvinden we vochtigere vegetaties, met
veel soorten uit het Agropyro-Rumicion crispi en de
Phragmitetea, en eem aantal Calthion e~ Filipendulion
~oorten die op bewegeng grondwater wijzen (zie de opna- .
me van het Calthion,tabel 3). Hier 9 vooral opn. 6,7 in
tabel 2, vinden we ook Tweerijige zegge, waardoor het
wel aannemeli~ -: wo·rdt deze soort ongeveer tussen Cal thion
en .Agropyro-rumicion in te plaatsen. Het vrij grote aantal soorten uit het A. R. komt waarschijnlijk door de
periodieke overstrominge:a van dit stuk door de Grebbef''
waar door een sterke kr;(el de toestand meer permanent
vochtig is vinden we ook minder van deze soorten. Hier
vinden we een aantal echte Calthion-soorten, zoals
bosbies en kantig hertshooi. Zoals vaker in Calthions
het geval is, domineren ook hier de Filipendulion...;;. ..
soorten,vooral als er niet of onregelmatig gemaaid
v:ordt.
1

1f

2. De graslanden op het fort(Tabel 1)
Deze droge, zonnige graslanden op de dijkhellingen zijn
uiterst soortenrijk. De eerste twee opnames liggen op
een door paarden begraasde hellingt de nummers 3 en 4
pp de helling-onderaan de weg. In de eerste twee zijn
de Koelerio-Corynephoretea, de Festuco-Brometea en de
Festuco-Sedatalia wat sterker vertegenwoordigd; het
milieu is hier wat schraler dan in de laatste tvree,
waar we weer meer .Arrhenaterion-soorten vinden. Ook in
de restgroep "'Vinden ·we in 3 en 4-- wat voedse:L_:r'ijkere
soorten. .
··· · ·· ·
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Opname 5 valt er duidelijk uit, deze ligt dan ook in
eep he.e1 andere situatie~ en maakt de meest voedselrijke indruk. (zie tab.el 2 J
·
N.B. ·Opname. '8 is· het hoogste deel van het· transekt ·
dat bestaat uit de opnames 3~4 & 8. De overgang
naar vochtig gras1a:nd is hier vrij scherp, tussen opname 4 en 8 lag ·sle'chts 3 meter, maar deze twee opnames verschillen s_terk.

3. Van twee types hebben we nog enkele soortenlijst-

jes gemaa!ct, dat zijn~
·
3. 1. De élr:::>gere graslanden (tabel ·5 &6)
·-\Täncreze-gra~~Ianaen -.rie Doen we van twee vri.iwel tegenovergestelde situaties een lijstje gemaakt.
De eerste is een ? begraasde en betreden .. kalkrijke
vlakke 'berm van het trambaantje? de tvteedé is een
onbegraasde, we~_nig tot n~et be-r;reden, kall::arme·, op
het Noorden g.erlchte, helllng. Hoewel ln belde lijstjes ongeveer dezel,fde syntal}:onomische groepen vertecenwoordigd zijn eh bovendien in ongeveer dezelfde
verhoudt::_ng hebbert.deze twee opnames toch zeer weinig
soooten gemeen. Op de kalkrijke standplaats vinden we
vvat kalk minnt:;nd§3. soorten äls kruisdistel 9 gr()te
wilde thijm,· op de andeTe ontbreken: d_eze soorten en · ·
vinden we bove:nd;Len een kalkmijder ais brem~· Op de
onbegraasde helling vinden we ook mede door zijn expositie een· _erg rjjk moslaag.

1.2. De nattere·~~graslande·n.(tabel 4)
Hier drie. soortenlijstjes die een d~.idelijke overeenkomst verto:ne:f.r in het grote aantel A.,R.-so·orten. In
alle drie'de situaties vinden we ~an ook een scherpe
ov"rgang d'roog-nat, die in de laa c.ste twee meer een
ruif!ltelijke ov.ergal?-g iS,. en in. de eerste een, <;l:fWi)3sellng toverst-romlng van de Ul terwaard t) ~ VrlJ sterk
vertegegwóördigd ·zijn ook de soorten uit de 'Phragmi tetea.
Omdat dê~e lijstjes niet in speciaal uitgezoèhte, ho-·
magene proefvlakken zijn gemaakt kunnen vooral in het
Bui tenwaard weiland dez.e drie groepen in een soort
mozaïk door elka~r staan." .o'P . drogere,.· of juist lagergEilegen en vochtilger pleKJes.

-12Calthion onderlangs de Gre~beberg, 100m z siuiJ3. 3;....6-74; op~erv.lakte~ 3x3 m ; hoo[""'-.e .kruialaag- •...
·--8o(-100);bedekk+;ng:9010
· . . ·.
16Ab STellaria palustris · +r. 1 zeegre.ene,. muur
Rumex crispus ·
+r. 1 kruizuring
·
Juncus effusus
2a.2 pitrus
·jg
Glycerit:maxima
2a.1 liesgras
Menthe aquatica
1a.1 warermunt
Phragmites australis 1a.1 riet
Iris pseudac~rus
· +r. 1 gele l.is
LycopUfl" europeus
+P. 1 . $lfspoot
Ga:I_-ium :f'alustre
1:p. 1 ~ moeraswal stro
Carex acuta
.1p.2 scherpe zegge
C.vesicaria
+r.1 blaas~ egge
25
Holcus lanatus
1p. 2 echte witbol
25A Equisetum palustre
1b.2 lidrus
Cirsium palustre
+p.1 kale jonker
Ange1ica syl vestris 1a. 1 engelwortel .
25Aa Scirpus sylvaticus
1b.1 bosbies
Lyohnis flos-cuculi 1a.1 e.koekoeks1loem
Lotus uliginosus
1b.2 moerazrolklaver
Carex disticha
+p. 1 tweerijige zegge
Hypericum tetrapterum+p.1 gevl.hertshooi
Symphytum officinale +r. 1 smeerwortel
Phalaris arundinacea 1b. 2 rietgras
Filipendula Ulmaria 2b. 3· ·. moerasspirea
Lysimachia vulgaris 1a.1 gew. wederik
rest~Stellaria alsine
1p.2 moerasmuur
Galium. aparine · ·
+P. 1 .kleef~id_
Rhinantthus spee.
-tp.1 . ratelaar
ruw beemdgras
'Poa trivialis
3~.1
moslaag.: 1%: Mnium punctatum +
Pellia epiphylla +
. Brachythecium rutabulum +
Tabel 3

• .c

-13Verklarend woordenlijstje
Kwel: grondwater dat om een of
andere red.en·omhoog (naar
de oppervlakte toe) beweegt.
·
Synsystema~iek

(=+ syntaxonomie) :wetenschap die zich
bezighoudt met het· samenvoegen vc:m vegetatietypen tot een s~st~em met v~r
schillende rangen (klasse, orde 9 verbond
associatie, subassocietie, var'i'aties)

Differenti~rende

soort: een soort die in een of meer
synsystimatische eenheden meer
voorkomt dan in andere" 8n de
eersten d.us·daarvan onderscheidt.

Expo si tie~ de richting waarin een helling "uitkijkt".
I-·~·~/~
.

'

~~-

N

.

-14Enkele plantengeneenschappen
16A

Plantaginetea majoris
vegetaties van gestoorde miljeus,de storing kan
o.a. zijn: -sterke betreding
-wi selende waterstanden
-plotselinge toename in voedselrijkdom

16Ab

Agropyro-Rumicion crisp i (P.R.)
vegetaties van miljeus die gestoord zijn juist
door sterk wisselende toestanden (in ruimte of
in tijd). (hier in de uiterwaarden is dit geen
storing 7 maar ongeveer &e natuurlijke toest~nd,het
woord 1s dus niet helemaal juist gebruikt!)
19

~

19A

19B
19C

Phragmitetea
·
vegetaties van rietlanden en andere vrij voedselrijEe7 natte miljeus.
Nasturtio-Glycerietalia
uegetaties va..."YJ. zomers vaak droogvallende oevers
van stromende wateren, van drif~wallen en van
stromende wateren~ van drijftillen en van sloot:.::".
kanten met wisselende waterstand

~

Phragmitetalia
.
soortenarme vegetat1es van helofyten in ondiep
voedselrijk water.
Magnocaricetalia
van grote zeggen op zeer natte voedselrijke ,sJappe, organies of minerále ondergrond.

Vegeta~ies

20
21

~Koelerio~Corynephoretea

vegetaties van droge, vrij kalkarme graslanden.
Festuco-Brometea
droge, warmteminnende kalkrijke gras(wei)landen

-1525

Arrhenateretea
vrij hoog opschietende gras;... eri ·hooilanden, niet
te droog, en niet te voedselarm.
..
125Aa: Cal thion palustris ··
·· ·
Vrij natte hooilanden met meestla bewegend en
in elk geval zuurstof-rijk gro~dwater(hier kwel!)
25Ab~
Filipendulion
Ruige,. hoge (tot 2m) opschietende kruidenvegetati~s op vochtige pl~atsen (vaak een soort veryolg op het Cal th\i.'Jn) ..· · · ·_.·
25Ba; .. Arrheriaterion
Voe0.se1rijke niet te droge en meestal kleiige
graslanden.
31Aa: Trifelion medii
Meestal bosranden, maar ook wel andere stabiele
overgang,:.m op droge en vrij kalkrijke grond.

J

?eter
Maria
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Marja

Hovenkamp
van Noordwijk
van Schaik
de Vries

-16Bergen-weekend 9 18-19 januari 1975.
door peter j~n keizer
peter hovenkamp
carel van schaik
Samen met Dee 8 werd begin 1975 een weekend gehouden
in Bergen (NH) om de mosflora in de omgeving eens te
gaan bekijken. vooral omdat er in 1941 een publikatie
van Barkman was verschenen in het Nederlansch Kruidkundig Archief. Daarin worden mossenlijsten van diverse
gebiedjes gegeven zodat een aardige vergelijki:ngsmogel
lijkheid werd gebod_en. Wij hebben voore,l gekeken in het ~
Bergerbos en de duinen ten Zuiiwesten daarvan, dus
rond de Yerbranöe Pan.
In dit verslagje· zullen vve om~e mosvondsten opsommeu
en behandelen en tegelijk iets over de liche:nenf1ora ron.d
Bergen publiceren waar Peter J-an j<'ren:Lang heeft rondg~sjouwd. Vooral a.e mosgeg~ver:.s zij~1 ~i terap-.;rd onvolledlg~ doordat we maar twee aage:n geKer:en heooen en onze
soortenkennis niet zo groot ls~ maar als vergelijking
leel-: het ons toch wel aardig. Het is aan te -bevelen om
eens echt goed naar de mosflora in de in 1941 o~derzoch
te gebieden te kijken, om wat nauwkeuriger ui tsprakan
over de achteruitgang te doen.
BERGERBOS
De ZW-hoek van dit bos bestaat uit een mooi arm eikenberkenbos met een r~ke mosbegroeiing.Veel kussentjesmos
en knopjesmos op de grond~ ~eermos groot laddermos d
dikkopmos 9 steensnavelmos, Tijm laddermos, van klauwtjes
mos de heide~en de boomvorm, bfonsmos, g?ffeltandmos en
ook groot ga~feltandmos!, fraa1 haarmos ln grote plakkatten~ sterremos 9 pluisjesmos en platgeslagen sinterklaasrou seumos. Op een stronK: zat een klein plaRje "schijnklauwtjesmosvv (Plagiothecium curvifolium), dat in 1941
niet was gevonden. Verder kwam tussen deze mossen het
forse riempjesmos voor, dat hier vroeger kapselde. Dit
zeldzame verschijnsel hebben we hier niet gezien, even . . .
min vonden we heir het puimstaartmos. Op gestoorde plaatsen stond ook haakmos en op een plek ook rimpelmos.

-17Deze fraaie, soortenrijke vegetatie is in al die
jaren nauwelijks veranderd.
.
H~t oude m~oie beukenbos·~ond De Oude Hof was vroeg~
biJZonder riJk. De beuken Zlen er nog, ,steeds fraaJ. UJ. t
begroeid met een aantal lichenen en diverse mossen
tvooral sikkelsterretje en klauwtjesmo·s)~, zodat de
stammen er helemaal niet uitzien zoals je dat van
beuken bent gèwend. :op boomvoeten vonden we ook nog
vele zoorten, waaronder het palmpjesmos. Maar van
alle mooie kroesmossen, haarmutsen en levermossen
die er v~oeger waren waf? slac~ts het boomvorkjt terug tP · Vlnden, .·ondanks 1ntens1ef zoeken. Op veel ·.
beuken zaten zwarte kosten waar we eerst geen raad
mee wisten, maar wat la~:;,ei' ·,een schimmel bleek te
zijn: Dichaena faginea. "
Rond het huis De Oude Hof liggen een aantal grachwen. In het water was hier vroeger bronmos, wa~er
vorkje en een Cephalozia gevonden. Nu zag het water
er zo smerig uit dat er weinig kans op leek te zijn
die nog te vinden. Aan de oevers vonden we beekmos
en smara$(lst~::eltje. Hê't gazon voor het huis vvac
zwaar 11bestinst". We vonden er crocus, bergereprijs .
en haarlemsklokkenspel vegetatief? maar dit was ook
de enige plek waar we gerimpeld sterremos vonden.
Waarschijnlijk groeide hier y·-:-(j'eger hier het· thujamos!.
maar we hebben het niet gevonden. De lindenvoor heu
huis waren nog wel licheenrijk, maar boommossen von;..
den we er niet, allen maar boomsterretje op een voet.
Op het bruggetje dat gerestaureerd werd stond nog
wat muurleeuwebekje? dat zal wel verdwijnen.
Deze misschien wa~ dorre bescrijving 1s bedoeld om
later vergel~kin~ mogel~k te maken, omdat we hebben
geme-rkt hoe nutt1g het 1s om iets meer te hebben dan
allen een soortenlijst. En hoe aardig allen al zo'n
soortenlijst is zie je hieronderi waar we de lijst
van Barkman (1941) en zijn aanvu lingen uit 1943
(Barkman en Meyer, 194 7) vergelijken met onze waar:nemingen. Je ziet daarin drie ~roepen soorten,.
Over de eerste groep calt wein1g te zeggen, het
zijn de soorten die zowel vroeger als nu zijn gevonde. Dit zijn vooral de boommossen. In de tweede
groep staan de so'orten die nu niet meer teruggavonden
zijn.

-18_ Het is heel duidelijk dat 9:at bijna~ 9:-llerpaal rppssen
-'Van bomen en boomvoeten ZIJn. D1e ZIJD m1ssch1en ondanks vrij il).te:b.sief zoeken to.ch gewoon.- _over h~t
hoofd geziem (.zoals bv. Brachythec1um velutin-w:m),
maar er is haast niet aan te ontkomen aan de.conolusie dat de epyfitische mossen in schrikbaren-d~?,mài;e
achteruit zijn ge~aan.; In de laatste- groep staa:r_ï · · mossen die nu alèen gevonden zijn en vroeger niet ..
VQor Qrthodontium- lineare is dat niet ~o gek,. omdat
d1e ZlCh pas na de oorlog fors heeft Ul tgebreld ~-- ,
DüinsterretJ·e
stond alleen o-nJ':-' een J':-'nlek:ie
aan.•
de· -bosrana.
~
·
. ·
, Hetd.!ZlobaJ e b-0.e
1d if:l dus C.at 9-edbodemmos+ora vrijwei ;l .t:rn'tleR ge u 1 even.1.s1 maar dat e eplfytlsche mossen sterck achter-uit gegaan zijn. _
--,
1943 1975
Polytrichum farmasurn
Mnium hornum
.
Rhyngostegium conferturn
Brachythecium ru.tabulum
Lophocolea he ~erophylla
Hypnum cupressiforme
_
var, unc ina turn
·
var. filiforme
Dicranum scoparium
D.
rnajus
J.Jeucobryum glaucum
Rhytidiadelphus loreus
R.
s~a~o~s
Pleurozium schreberi
Eürhyngium praelongurn
Aulacomnium androgynurn
Dricanelle heteromalla
Pobl ia nu tans
Pseudoscleropodium pururn
Plagiothecium undulatum
-- Isothecium wyosuroides
J~;ic'anóWeisia cirrhata
L·ep_id'ozia·creptans-;•. J\~etzgeria furcata
Ceràtnnon purpureus

x
x

x
·-x·
xx
xfo
a
a
a
a
a
a
a
a
a

x

x
a

x
a
x

a
a

x
a
a
a

0

XrO

x
x
a

x
x

x
x
x
a
a
a

x

--

·a
··<:):1'
:

a
a
a
a
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a
Cam~ylopus flexuosus
x
Atr·chum undulatum
x
Mnium undulatum
a
affine
lVI.
x
Polytrichum juniperinum
a
Tortula laevipila
x
Amblystegium 3erpens
a
Leptodictym riparium
a
Cephalozia bicuspidata
a
connivens
c.
var.cylindrica,a
Babula vinealis
x
Ortho-trièhum diaphanum
x
striatum
0.
x
affine
0.
x
Ulo.ta bruchii
x
ulophylla
u.
x
Radula complanata
a
Frullania dilatata
Hypnumcupressiforme
x
var.resupinatum
a
Isothecium ffilfurum
x
Brachythecium velutinum
a
Eurh.yngri.um striatum
a
Homalothecium sericeum
x
Rhytidiadelphus triquetrus
a
':[.lhuidium tamariseinurn
a
Loeskeobryum brevirostre
Calypogeia trichomanis
a
f compressa

a
a
a
a
a
a
x
a
a
a

l

-17Lophocolea bid13ntata
Hypnum cupressiforme var.
ericetarum
Plagiothecium curvifoliumOrthodontium lineare
Barbula convaluta
Tortula ruraliformis
Rhacomitrium canescens
TOTAAIJ
,.
x·)
waarvan met s·porenkapsels ·

a

x
'X

x

a
a

a

51
27

41
11

en verder op een betonnen bruggetjP;;
Tortula muralis
i
Orthotrichum diaphanum
a
a :aanwezig
x :met kapsel
o :met broedkorrels

DE

PAN
Direkt West van de weg naar Schoorl ligt een bos te.gen de binnenste duinrand dat voorr;amelijk beptaat uit .
Ulmus en Populus canescens. Langs het pad dat daar begint waar de voort op de weg uitkomt noteerdan we de
volgende soorten; voornamelijk op etronken en boomvoe-ten 7
maar deels ook op de grond in het bos en op een open '
plekje:
·
VERBR~NDE

Brachythecium rutabulum
x
Eurhyngium praelongurn
a
Hypnum cupreesifotme var uncinatus x
x
Rhyngostegium conferturn
IVIn1um hornum ..
a
Plagiothecium laetum
x
Rhytidiadelphus s·.J.uarrosus
a
a
Dicranella heteromalla
Aulacomnium androgynurn
0
Atrichum undulatum
x
a
..,
·-:_!!..•
a
'
a
a

-21Polytrichum formosum
Dicranum scoparium
Mnium affine
Pseugo$.cle~opodi~m pururn
Cl1mac~um dendroldes
1aphocóiea heterophylla
1.
. . , 'Lidi-tata

a
a
a
a
a (slechts 1 ex.):
x
a

Bovenop de duinenrij vonden we nog-Duinklauwtjesmos
op een kromme eik 1 die. vrij open stond. _·
Meer naar het Westen l1gt een dennenbos, onde ... -aan
éen open Noordhelling langs het pad vonden we een
riJke vegetatie met:
a
mr"lrtidiadelphus triquetrus
a
Dicranum scoparium
a
Eurh;yngium praeloJ.lgum
a
E.
striatum
a
M.."'lium l'lo'rn'J.m
a
Tvi.
affine
Hypn·c1.m cupressiforme var ericet;oru.m a
.
var uncinat"tls a
a
Pseï.:do scleropoclium pu:(•um
a
Atrichum undulatum
x
Dic:canella heteromalla
x
Brachythecium rutabulum
0
Aa:ï aconmium androgynurn
a
Polyt:cioh1.J.·,n formo sum
x
1ophocolea heterophylla
a
1.
bidentata

Hogero:() deze helling waar he.t i~ts armer was stond
bovendl·én nog~Drepario·c.J-.aQ.v. s U:Q.Clnatus
PJ...agiothecr~um syl va ticurn yar Ileglectutp
nog wat hoger, weer bij een bosrand storta ~afftl
tan,qmoq ove.r een oppervlakte van enkele_ m te kapselen~
· -·
·
.
·
In de Verbrande Pan hebben we een droog eikenbosje
bekeken, de bomen waren er kort en sterk kromgegroeid. met veel horizontale takken; een ideale'· r
situatie voor epifyten.
.
..
.
J
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Soortenlijstje mossem en lichenen van het bosje
(stafkaartko6rdinaten 105,3/518g7)
.
· ·
Dicranum scoparium
Aulacàmnium androgynurn
Hypnum cupressiforme var.
filiforme
uncinatum
:r:fepa.nocladus uncinatus
Plagiothecium undulatum
Polytrichum :ormosum
Dicranella heteroma lla
Dicranoweisia cirrhata
Bryum capiJlare
Polytrichum juniperinum
IJophocolea heterophY.lla
Frullania dilatata (1klein plukje)

.

.ii!J~)
·. r

Cladonia impexa
C.
sylvatica
C.
foliacea
C.
furcata
C.
glauca
Comicuiaria aculeata
Cetraria glauca
Lecanora conizeoides
Lecidea granulosa
L,
spec.
Farmelia sulcata
P.
subaurifera
P.
trichotera
P.
caperata
(plek met 0 40 cm! )
Hypo~Jmnia physodes
H.
tubulosa
Evernia prunastri
Usnea spec.
Ijepreria incana

~,...-_

~~~~~.li~-

o~~;~ .;_•;:·· ~~~~::
Weer terug iElhet dennenbos hebben we op een fraaie
moshelllng nog een opname gemaakt langs het pad.
De plek werd beschaduwd door wan eikjes,

:'). 19 jan. 1975, helling+ 30' noordexpositie,

OPNAME

3 x 1 m
struiklaag
.
Rosa pimpinellifolia
Carex arenaria
Polypodium vulgare s.l.
.

f
o
r

-23moslaag 70 %
Dicranum scoparium m kaps .. 3b 4
P1eurozi~m sc:p.r,eberi · .· · · ··. 2b 3
Hy.pnum cup re ssiforme ·
2a 1-,2
·var ericetarum
Mnium honLum m anth.
:~ ~ (cf·)
Cladonia.sylvatica
Co
· im:Pexa · ·
1p 2 (cf)
furcata
C.
Co
pYxidata
C.
glauca
+p 2 (cf)
Polytrichum juniperiurn
1p 1-2
P.
formosum
1a 2
Aulacomnium androgynurn
+P 2
,I

1~ ~ ~~~~

Opvai.lend in dit gebied is de rijke epifytenflora,
vooral wat betreft de lichene:.L. Farmelia caperata
7onden we in een plak van zowat een halve meter·
lengte en de Usnea was vooT' NederlandsG begrippon
ook niet gek o Helaas heeft Barkman in 1943 ge on · . .
lichenen genoteerd zodat niet te zeggen valt of toch.
niet een achteruitgar.Lg is opgetreden. Ook de terrestrische mossen zijn niet met zijn opgaven te vergelijken
omdat indertijd van het hele gebied e2n lijst is gemaakt en BarKman bovendien meer naar de vochtige
bosjes heeft gekeken.
met veel voorbehoud valt er over de ontwikkeling
van de flora hier nog wel wat te zeggerL
VBf,!!,eliiken we onze lijst met dit? va~ BSlrkman da.n yal t
al. ereerst op dat de soorten dle WIJ nleJj hebben ·ce:ruggevonden vrijwel al]3emaal eDifyt zijn. Ke:r;uJ.elijk
helSBen deze te lijden gehad aah de luchtverontre-i_niging. Uit de lichenen die we er hebben gevon~en
kan echter geconcludeerd worden dat dit gebied nog
een van de schoonste in Nederland is. Hier zouden
de lichenen dus re.sistenter zijn dan de mossen.
Ee:-o. verklaring .hiervoor kan ziJn dat de mossen zich
"grilliger" schijnen te gedragen dan de lichene:p., · . ··
dle meerdregelmatig achtenü t,gaan ·als gevolg. van de
toenemen e ruchtve:r:·ont,relnlglng..
· ·· • : ·
t

:.

L_

y.

•

-24Voor mossen zou hier de grens al overschreden zijn, terwijl de lichenen nog bezig zijn met hun achteruitgEmg,
eerst in fertiliteit, daarna in vi tali tiet. _ _ . . ..
Dat de lichenen zich anders gedragen dan de mossen;~"
blijkt ook uit de vergelijking die Barktnan trekt tuE:tsen
dit gebied en overeebkomstige bossen in het Gelder~
distrikt. Dit was echteraThen aan de hand van mossen
in de licheenflora is er een vrij groot verschil.
f·

Peter f;Iovenli:amp
CareL van Schaik
x·) Het zal dtüdelijk zijn dat bij vaker Vtaar:aei:len het
aantal soorten dat met kapsels is govoJ.ldGJ'l 1 toeneemt. Toch blijft het verschil erg groot, door de
soorten van groep 2. Uit deze gegeves mago.i•
niet de conclusie worden getro:cl::en. dat ook ële t8l"restrische soorten minder zijn gaau'kapsol'en. Zo
vond Heinjo During bJijkenE3 een ekssu.rsievers~u:.~g
r,van 1968 uit het DJ?L. van Déé 5 nog Rhytidiadelphus
loreus en Aulacomn1um andro~ynum .Kapselden · .

DE EPIFYTISCHE LICHENEN ROND BERGEN
De duinen rond Bergen zijn zoals bekend erg rijk aan lichenen. Dit.komt in de eerste plaats omdat de lucht
er zo zuiver is. De,wind komt ?.verweg~nd uit 1?-et ZuidWestent van de zee uus. Daar ZIJn kleuw d0eltJes materie 1n de lucht gekomen en die kunnen de korstmossen
als voedsel gebruiken. Ve:cder is het ·biotoop volop
Vöorhanden voor soorten die bomen met· z·ure. schors
prefere~en. Het biotoop bes-Gaat uit. ot:.de kromme dikke
eikebomen. Opvallend hierbij is dat deze bomen voor het
overgröte deel bedekt z~jn met Evernia ·prunas~~i, Parm~üJ.a Su~cata, Hypogymn1a J?hysod\?.s ..en ;farm~l~ti subaut"
rJ.fera, dJ.e zeer groot ontwJ.kkeld' ZJJ.P< en we1n1g plaats
overla-een voor andere soorten die oo.k. graag !in zo'n
soort milieu groeien. Als -een boom orii een of andere x
;~~?..ri minder dicht be~r?/~~~ .V:erec.hijnen er ook. wel
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eens anderé soorten" In ·he·t ''binne:illand is de lichenen begroeiing op vergelijkbare plaatsen heel anders.
Daar zijn oude, + horizontale eikentakken doorgaans
begroeid met .Cetraria glauca en Fseudevernia ftl_rfu-:
racea, terwijl soorten als Farmelia sulcata., Hy):)ogyrrinia en H.physodes en Evernia. pruna.stri er wel voor-:komen maar 7eel minder opdringerig op de voorgronä
treden. Cetraria en Fseudovernia komen op de duineiken erg zeldzaam voor. Is de zoute zeewind hier
de oorzaak van? G:k de berken zijn in het binnenland '
(met name op de veluwe) veel (.soorten) rijker dm. . hier
in de duinen bij Bergen.
·
·
Een andere mogelijkheid is dat de lichenengroei.veel
rijker was in dit gebied. In dat geval zouden dè zeldzame (gevoelig voor luchtverontreiniging)· soorten'
zijn van een voel massaler voorkomen in het verleden.
De soorten a~s Alecyoria, Usnea en Cetraria e.d.
ruimden het veld en °9 trivialere" soorten (Farme2.ia)
-breidden zich nog meer uit. Dan zou ook een verdere
uitbreiding van de Hoogovens op een Noordzeekanaalvlakte bij llmujden de nekslag betekenen voor de korstmosjes d1e in de duinen ten Noord-Westen hb:rrvan.
groeie n. (Dit is overingens een van -<?.e velé bezwa::....
ren die tegen dit plan bestaan). Wat óns·darires·''
is waarsch1jnlijk bet beeld van de meeste boäsen in
de rest van Nederland~ 'een saaiG vegetatie met Lecanora conizaeoide.s en Hypogymnia physodes op de bomen en op de bodem ep.ige Cladonia's.
Het is erg vreemd da':t soorten· als Xanthoria parietina~
Fhyscia tenella, Ramailina farinacea en Farmelia
subrv,decta, die ge,\Y<;>Qlll.ijk op iepen , .. essen en popu;-:lierenvoorkomen !iie.r ook ....:zeldZ.aam-·op oude eike-·
bomén staan~ tuss~·n: de zuurminnende soorten. Wat zou
hier de oorzaak; vah kunnen zijn? Misschien opstuivend
kalkrijk zand? .
' .. ' . ~
; •
Het biotoop voor soorten die op bomen met basische
schors groeie n is aanzienlijk minder voorhanden.
Hier gaat het voornamelijk om oude iepen en populieren d1e het meest net ten Oosten van de duinen voorkomen. Vermeldenswaardig zijn vooral een aantal iepen
die in Schoorl staan en die de zeer zeldzame Caloplaca luthioalba en de mooie Fhycia aipolea herbergen.
Verder bevinden zich er flinke plakkaten Farmelia

-26acetabulum en mooie struikjes Ramalina farinacea,
die ·echter ook op eiken in de duinen voorkomt.
Deze soortenlijst heeft betrekking$ de (epifytische)
korstmossen die gevonden zijn tussen Camperduin en
Castricum. Het beste bekeken zijn de eike_bomen in de ·--~
duinen bij Bergen. Ook in het Bergerbos zijn plaatselijk
mooie bomen met name een aantal oude beuken die in
grote hoeveelheden o.a. Evernia prunastri, Hypogynmia
physodes, Farmelia sulcata, P.caperata, Pertusaria .
amara, P. cf pertusa, Lecanora conizaeoides dragen.
Een voor beuken 9 die doorgaans weinig te bieden hebben
aan korstmossenP niet onaanzienlijk geheel.
..
Het lijstje is natuurlijk niet compleet, want vooral
enkele korstvormige soorten kan ik niet op naam brengen .. Voor aanvullingen houd ik me aanbevolen.
Peter Jan Keizer
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BIJLAGE BIJ DE E?IFITYSCHE LICHENEN ROND BERGEN
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soortenlijst

x-

met apothecien
Lecidea symmicta
L.
gran~lcsa
L.
uliginosa
Pertusaria e_ua:~a
P.
· c~ pertusa
Caloplaca h::.thioa.l ba
C.
div. species
Buellia canescens
Lecanora mura1ïs
L.
ex:pcülens ·
L.
conizaaoides

L.

ca~pln~a

ch!_aro-cera
Calicium vi:dde
_Le·praria j_n·:;c.na
L.

'.·.

x

a op takken van dennen
va op eiken
8.

in het bergertos
,.·.·

x

in Schoorl
C.muro~lm~

x
x

C.marina enz ..

op iepen en stenen

op

stenen

;'

--~

op bomen met zure 'schotè ·

x

mond. med. Han van Dobben •·
overal a
·Haematom~a 8occinel:tm
x
va op oude? ·krorrime eiken ...,
cf Le.cania c;y-rtella
x
Castricum:.
Xanthoria dv.l~eola
.
. , ..
X..
·
:t:·::t:rietfna .
x
à ook z op. kromme :oude ei,ken
Le cidea scalari 2
(?)
Pel tigera horiz,mtalis/polydactyla
..
. .
.
P.
:c·v::fescens
a vooral':·in de N.duinen
·. Palmeria caper8.ta
va op oD_de eiken en .abelen in en
0 en Z/N·-0 van. Bergen
. ·P.
·cr:Lchotera
z in dè' Verbrande Pan op dikke
stronken van oudéckromme eiken
P
2-~e·G~J.l::î;tlum
plaatselijk op iepen en pöpulieren
cveral za
...
P.
su.lcata
.
P.
subrud.ecta
va ook z o~o eiken in de duinen
P~
su. bau.::~iÎera
za oP z·,:.re ··.'·,_:·'>.schors
za 8pifytisch; vz terrestrisch
Hypogymnia physodes
a op zure schors
H.
t~tulosa
vz op eik en berk,z terrestrisch
Cetra~cia glauca
z op eik en beuk
C.
.::h2..o:-cophylla
Evernia :p:rt"u."lB.~ïtri
za op zure schors, z terrestrisch
Pse1)_do.ver:nj.2. fur~furac ea
zz o:p eiken
·
Ph;rs dà 8.i:,_.. o18a
;z op basische :::,chors, vooral bij
. Schoorl
caesia
a op basische schors en steeri
o rbj_ cnlari s
a on basische schors en steen
te:c1ella
x
a pp basische schors en ok .eiken
in de duinen
va op basische schors
· . ··.
P.
grlsee"
Usnea spec, .
U. comosa.? z op eiken (oude)
Aleetaria jub8.·ta
z OIJ oude, dikke + horizontale
takken van eikebamen
:
Corniculalnj.a a8v.leata
za in hei
R.amalina farinacea
va op basische schors,• z· ~op oude
elkèn
fasti,giata
a op populieren bij Castricum
R..
Cladonia coccifera
za in de hei
c.
coniocraea
a op st~onken, ook epifjtisch
destrj_cta
c.
va in de hei en dennenbos
x
c.
fimbriata
8.·
' 5
Pyxidata
X·
3.
.G.
ook epif.
''
c ..
foliacea.
x
a
' .
a
f1:xcata.
c.
x
1 '
a
c.
gls.uca
ook epif.
''
a
c.
gracilis
x
im-oexa
za
c.
'9 ';
c.
macilenta
:x
va
1 '
pi t;y-roe.
c.
va.
x
, 1
c.
subulata
a
'
1
c.
sylvatica
a
s'
c.
a
w1cialis
''
c.
verticills.ta
va
x
0

,.

''

a- algem2en
va- vrij a.lgc.c.·.:Jan
za- zeer ~-gemeen

z-

zeldzaam
vz-- vrij zeldsaam
zz- zee.: zelêLzaam

2.

Soortenlijst van de op R'oog en R'plaat gevonden mossen.
+ betekent aanwezig in het desbetreffende gebied.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Amblystegium serpens
Barbula fallax
Brachythecium albicans
B.rutabulum
B. salebrosum
B.velutinum
Bryum argenteum
B.angustirete
B.bicolor
B. calophyllum
B. capiJlare
B.irltérmed:iuni.
B.warneum
Call:i,ergonella cuspidata
Campyliuni stellaturn
Ceratodon purpureus
Didymodon tophaceus
Depranocladus aduncus
Funaria hygrometrica
Hypnum cupressiforme
Leptobryu~ pyr~forme

pluisdraadmos

-'-

-' + - -

- + + + + - - - +
- + + + + + - - + ...}-

+ - - + +
- + +

- -

+ -

+ + + - + + +

+ -

bleek dikkopmos
dikkopmos
fluweelmos
zilvermos

- +

+ + - + + + + - +

+ + - - - - + + + - + - -

+ - - - + + + - - + +
+ - -

+ + +

- + +

+ - + - - - +

+ - - + -

Leptodfctyum :J:'iparium
Oxyrrh~rnchium praelongurn
- - +
Pottia heimii
+ + P$eudoscleropodium pururn
+ - Rhynchostegium megapolitanum- - - - + - - - +
ill1ytidiadelphus squarrosus
- - + Tortula muralis ·
- + - T.ruralis
- +

puntmos
sterregoudmos
purpresteeltje
sikkelmos
krulmos
klauwtjesmos
slankmos
beekmos
fijn laddermos
zilt kleimos
groot laddermos
duinsnavelmos
haakmos
muurmos
duinserretj..e

ve.pvolg soortenlijst
Lophocolea bidentata ·
L.heterophylla
Moerclüa f'lotowiana
Pel'lia endi viaefolia
P.neesiana
Riccardia pinguis
R.sïnüata

+ - - - -

+
+
+
+
+

+ - -

- - - - - - -

- - -

-

- - - - -

kantmos
kantmos

vetmos

Verklaring van à,e nummering:
1-7=H'oog: 1=sportveld, 2=hoge kwelder, 3=tuin, 4='duinhellingen,
5=richel 1 6=grote duinvlak~e, 7=nw.stuifduin. 8-9=R'plaat:
8=Zuidhelling 9 9=Noordhelling.

KaJ.er-Pika
Bijlage tabel 1, De drQ.ge graslanden
1 2
3
4
i 6A I,olium perenne
2m î:p 1a
Potent::i;lla reptans
+P 1p +:P
16AbCarex hirta
+r
Ranuncûlus repens
+P +:P
+P .· +:P
I.ysimachia numttt:üaria20921Ranunculus t~übosus· 1a 1a
Cerastium ,.arvense
1a 1a
Achillea millefolium 1p 1p +:P -+r
Hieracit:m. :pilosella .· 1a +:P
Luzela campestris
1p +:P +:P
Hypochaeris radicata +r +r
Agrostis tenuis
+P Arenaria ser:pyllifolia- 1:p
Thymus pulegioïdes
1b
FestucB, ovine.,
+P
Veronica arvensis
+P
2CB Vieia sativa augustifolia
+r +r 1p +P
Trifolium ca;npestre +P 1a
Erophila VGrna
+r
sedum se~,:angt!.l.a.re
1a +:P
Sedum re,:fl,~''i'::'J.m
1a +P
Myosotis· s:d;-riçta
2î
Leontodon J:llspldus
1l:;l +P 1b
Sanguiso:rba minor
+P 2b ;tp
Plantage media ,
+r 1b
2'3 Co::.1.tè:1LE'ea pratensis +P · +P +P 1p
Cerastium holosteoide~1a+p +:P +r
Rumex a.cetosa
+:P +:P
+:P
Plantage la.nceola.ta. 1b 1a. 1a +a
Trifolium :pratense
+P 1p
Holcus lumlt'J,s
1p 1p 1b
Prunella V'::_lgaris
+:P +:P
Ca.rdamine pratensis
+r

k. r·-J S7· 1
5

2a

+P
+P

+:P

,.J..

:::)J,

Equisetu~. palust~:-e

r

25Aai,otus uliginusus
25BaChrysanthemum leucanthemum
1a +r
Al i urn vine al e
+r +P
RantnJ.culus acris
1b +P
Bellis :peren..J.J.is
1b 1a
Dactylis glomerata
1b +P
Daucus Gifrota
1a 1a
Arrhenaterum elatius "rp--:-·t
C~rnosu:rt.::,s cristatus
+P +P
Trifolium dubium
2a 1b
rCl'isetum flavescens 2m 2m
G2.lium molluge
() Glechoma hederacea
AJopecurus pratensis -Heracleurn s:phondiliumLathyrus pratensis
Medicago lupulina
Festuca pratensis
Tra.gopogon prateiiis
Peucedarmm carvifolia+:p .J ;i\.c:>.Senecio erucifolius
22. 1a
Agrimonia eupa-t;oria +P +r
Origanum vulgare
::ez;·c Equisetum arvense
+:P +P
Convolvus a:rvensis
Cirs~_um arvense
+r
Geranium dissecturn
+r

1b

+p

+:P.
+a
+P
+8.

îa
+8.

+P

-~~::n.;_

1p
1.r>.

îp
+P
+P
1b

+r
1p
1a
+:P
2a
1p
+P
1p
1b
+P
+P
2b
1a

+:P
1p
+r

engels raaigras ·
vijfvingerkruid
ruige zegge
kruipende boterbloem
:penningkruid
knolbotJrbloem
akkkerhoornbloem·
duizendblad
muizeeort je
gewone veldbies
gewoon :biggekruid
gewoon struisgras
zandmuur
grote wilde th~m
schapegras
veld,:;",ereprijs
smalbladige wikke
liggende klaver
vroegeling
zacht vetkruid · ·· ·
tripmadam
voorjaarsvergeetmeniet je
ruige·leeuwetand
kleine pimpernel ·
ruige weegbree
Gewoon knoopkruid
hoornbloem
veldzuring
smalle weegbree
rode klaver
echte witbol
brunel
pinkste.rbloem
heermoes
moerasrolklaver

margriet
kraailook
scherpe boterbloem
madeliefje
1a kropaar
wilde :peen
1p frans raaigras
kamgras
+P kleine klaver
+P goudhaver
1a glad wal stro
+b hondsdraf
+P gewone vossestaart
+r bereklauw
+P veldlathyrus
hopklaver
beemdlangbloem
gele morgenster
karw~varkenskervel

+b
1b

+r

1b
1b
+a
+r

2a
1b
+P

2b
+P

smalbladig kruiskruid
gewone agrimonie
wilde marjolijn
heermoes
akkerwinde
akkerdistel
slipbladige oiievaarsbek

Kader-Pika
Vervolg bijlage ta-bel 11
Bromus mollis
Taraxacum spec.
1p
Po a trivialis
Care x spicata
Veronica offic~_nalis ()
2b
Festuca rub1a
Veronica chamaedrys +p
Geranium molle
+P
1b
Ononis spinosa
Lotus corniculatus
+P
Solanurri nigrum
+P
Capselia burs2.-pastoris
+r
Anthoxanthum odoratum2a
Poa praten ~is
Cardamine hirsuta
Valerianella 1ocusta
Galium cruetata
Elytrigia rspens
Rubus spec,
Urtica dioica
Steilaria holestea
Cuscuta europaea
Calystegia sepium
Tanacetum vulgare
Hyperiourn perforaturn
Lam i 1.::.m album
~··.

2

+P

-.
2b

3
1a
+P
1p
+r
+P
+I'

5

+P
2m
+r
+P

+P
+P

1:p

~.tb

+P

-

1a
+P

4

.!. . ~.

-

+r
2m
1p

1a
+r
+r

2a
2b
1b
+P
+P
+P
+r
+P

-

+r
+r

zachte dravik
paardebloem
ruv; beemdgras
stekelzegge
mannetjes-ereprDs
i'ood. zw ::mkgras
gewone ereprijs
zachte ooievaarsbek
kattedoorn
gewone rolklaver.
zwarte nachtschade
herderstasje.: .
lievevrouwebedstro
veldbemmdgras
kleine veldkers ve·ldsla
kruisbladwalstro
kweek
braam
grote brandnetel
grootbloemige muur
groot warkruid
haag·,winde
boerenwormkruid
st.-janskruid
witte dovenetel

Kader-Pika
Bijlage tabel 2, vochtige graslanden.
8
6
7
16A Potentilla reptans
+P
+P
Agrostis stolonifera
. 2m 3
·
Plantago major
+P
16AbRanunculus repens
1a ~~ 2a
1a 2m
Steilaria palustris
Oenanthe fistulosa
1p 2m
Rumex crispus
1a 1a +P
Juncus articulatus
2m
Carex hirta
+P
Myosotis cespitosa
+P
Juncus effusus
+P
Trifolium repems
+r 1b
190 Mentha aquatica
2a 1a +P
Galium palU:stre
2m +P 1p
Myosotis scorpioides
+P
Sium erectum
+P
Glyceria maxima
2a 1b 1p
Polygonum amphibium
+P +r
Eleocharis palustris pal" 1p_ 1p
Alisma plantago-aquatica
+r
Lycopus europaeus
1a +P
Rorippa amphibia
+P
19CaCarex acu tf?,
2b 1b
20B Vicia sativa augustifolia
+P
25 Cardamine pratensis
+r +r +P
Holcus lanatus
+P
Plantago lanceolata
+P
25A Equisetum palustre
2m +P +P
Achillea ptarmica
+P
25AaCarex disticha
+r +p 2m
Lychnis flos-cuculi
+r
Lotus uliginosus
+P
25AbStachys palustris
+P
Phalaris arundinacea
1a
1a
25BaFestuca pratensis
+P
Chrysanthemum leucanthemum +r
Ranunculus acris
+P
Glechoma hederacea
+P
Alopecurus pratensis
+P
rest Poa trivialis
2b
4
3
Urtica dioica
+r
Taraxacum spec.
+r · +F ·
Polygonum hydropiper
+P +P
Equisetum arvense
+r
Cirsium arvense
1a
Polygonum persicaria
+P
Geranium dissecturn
+r
Alopecurus aequalis
+r

l<N 3'7: -r
vijfvingerkruid
fioringras
grote weegbree
Rruipende boterbloem
zeegroene muur
pijptorkruid
krulzuring
zomprus
ruige zegge
zomp~vergeetmenietje

pitrus
witte klaver
watermunt
moeraswalstro
moers-vergeetmenietje
kleine watereppe
liesgras
veenwortel
witte waterbies
grote waterweegbree
wolfspoot
gele waterkers
sèherpe zegge
smalbladige wikke
pinksterbloem_
echte witbol
smalle weegbree
lidrus
wilde bertram
tweerijige zegge
koekoeksbloem
moerasrolklaver
moerasandoorn
rietgras
beemdlangbloem
margriet
schèrpe boterbloem
hondsdraf
gewone vossestaart
ruw beemdgras
grote brandnetel
paardebloem
waterpeper
heermoes
akkerdistel
perzikkruid
slipbadige ooievaarsbek
rosse vossestaart

Bijlage tal:iel 4 5 natte kontaktgraslanden
1

2

3

16A Juncus compr€~us
r
Plantago maj)r ssp.pleiosperma
.

f

x
L6Îi9[9,p9rolTüe ·
x
x
Potentills :re:?tans
x
x
0
16AbRïil.mex crisP\l§.
x
x
Ranunculus repens
x
Trifolium :ropens_
x
0
: Juncus a:ctieu.latus
x
Festt:ca ar-:1ndinacea
.x
l'"'
Ca:c-6X oc·:rubEce
Carex hir~t;.a~~·-,
f
L;y simachia <üUrrEnalari<;:l. o .. _
Stel,;}.ari:=_;. :;:;al ustri s v. glauca·,

19

r

•"i

?otentil1a ;:-:.nserina
GB,J.ium pal·:tr:rt. ;~
AcorE$. çal·Jmus:
Gl;tceT'i$-. ro/.a,:;cim'::. .
Mentha aq_uGJ;tica
Ji~q;_.tisR't;l)-:ll flüviatile.

19A Veron~c~batenata

0

x
x
f
0

~"
A

x

-<·

J_

0

.. 0
Oenarl.tlle i'ist1~;,J.osa
Myosotis sco[r·piofdes r
19B RoTi}.:._è;a aillfi oia
0
Els~ c~-:;.;:;.T'Î;J }JELl ustri s
sr;_r.~
~pE. lllstris- -- 0
Iri s nseu.d·-;corus
r
Phragmi tes emstralis 0
î 9C Ca~ce:: ;wlilt::>,
a
25 Cerastint: holosteoïdesx
JlJ..antago lanceolata
:t
Centaï:trE;:;" pre.tense
x
Prunel::!_8. · vu_;_gari s
~::
25A EquisetUE1 oa1nstre
a
"'"
25AaCärsx distie;h2
a .x
Lycl'L.'1.:'cs fJ_o.--cv.culi
o
:x:
25Abstach;,rs palust:ris
o
Lysimachia vtüagaris- r
25BaBellis perec:mis
x
x
Ranunculu_s ·f'1Cris
_ , ; x...
Chrysanthejnurr;, l:eP_canthemlA.mx
Cynostaus cristatus
x
GlechoJJ.a hsdei'e.cea
x .. x
Festuca_l~ratensis
x
Aloy:;curus })ratensis
x
::::'est' Algpeenrus aequalis · o
x
Polygonv~ persicaria o
x
Cirsium arvense
x
x
Urtice èi.ioica
x
Poa trivie.lü:
f
x
x
Stel··laria media
x
Ranuncultès a.quatj_lis r
Calli triche spec,
o
Poa pratens.i.s
x
Rtmex spo c,
x
o

lijst
lijst 2
lijst 3

i<. {\} 3 7 ·' 1

platte rus
brede v;eegbree
·e ±it; e l.s :fta2igrà s
vjjf'vinge rkrt li.d
krulzuring .: ..
kruipende bciterbloe~
witte klaver
zomprus . . . .
rietzwenkgras.
valse vo.szegge .
ruige zegge
p en..'1ingkruid
zeegreene muur
zilverschoon.
moer~swalstro

kalmo-es
liesgra_s
wat e rm1.Ln. t
holpijp
rode water-ereprjjs
pijpto rk:r:uid
moera-svergeetmeniet je
gele wat-erkers
witte .waterbies
gele l1s
riet
scherpe .zegge
hoornbloem
smallle· weegbree
gewoon knoopkruid
brtmel
liëln:.s
tweerijige zegge
koekoeksbloem
moerasdoorn
gewone wederik
madeliefje.
scherpe boterbloem
mar.griet
kamgras
hondsdraf
beemdlangbloem
gewone vossestaart
rosse voszestaart
perzikkruid
·
akkerdistel
grote brandnetel
ruw beemdgras
vogelmuur
waterranonkel
sterrekroos
-reldoeemdgras
zuring

·/

ldeiig weiland achter het wiel in de Buitenwaarde,4-6-'74
strook van 2 x 1 m. langs de oever van een wiel, in de
overgc,ng van Agropyro-rumicj_on naar Arrhenaterion van
een bemest weiland, 2-6-~74
oeve~strook van een smerige drooggevallen poel achter
~et fort, 2-6-'74

Kader-Pika
~Dlage tabel 5 1 DDk op het fort, 45% N expositie, onbegraasd,10x2 m
(4-6-'74)
kruidlaag
20,21Luzela campestris
v eldbies
Cerastium holosteoïdes
gewone hoornbloem
muizeoortje
K N ~7; -1
Hierachium Pilosella
0+
Achillea miÏlefolium
r
duizendblad
d+ rood zwenkgras
20B Festuca r1bra
Campanula rotundifolia
0
grasklokje
25 Holcus lanatus
f
echte witbol
Rumex acetosa
veldzuring
0
gewoon knoopkruid
Centaurea pratensis
0
25BaRanunculus acris
scherpe boterbloem
0
Heracleum sphondylmum
r
bereklauw
Daucus carota
wilde peen
~+ glad walstro
Galium ~llugo
frans raaigras
Arrhena·cerum elatius
~+ smalbladig kruiskruid
rest Senecio erucifolius
Festuca ovina
f
schapegras
Anthoxanthum odoratum
f
reukgras
Taraxacv.m spe c.
paardebloem
0
Quercus robur
0
eik
Leontodon autumnalis
herfJ.ieeuwetand
0
Equisetum arvense
heermoes
0
Ononis spinosa
r
kattedoorn
Sarotharrillus scoparius
brem
0
moslaag
Pleu:coziv.mschreberi
d
bronsmos
Dicranum scoparium
a
gaffeltandmos
Brachythecium rutabulum
o
dikkopmos
Rhytidiadelphus squarrosus o
haakmos
Cladonia divese spec.
o
Mnium affine
o
rondbladsterremos

;+

Tabel 6 9 droge kortaggegraasde berm langs het

trambaantje,1%l~5m

(3-6-'74)
kruidlaag
20,21Thymus pulegioïdes
f
grote wilde thijm
Pimpinella saxifraga
kleine bevernel
o
Arenaria serpyllifolia
o
zandmuur
Cerastium arvense
akkerhoornbloem
o
20B Achillea millefolium
f
duizendblad
Festuca rubra
f
rood zwenkgras
Veronica arvensis
o
akkerereprijs
Trifolium campestre
a
liggende klaver
Myosotis stricta
f
voorjaars-vergeetroenietje
25 Plantago lanceolata
· smalle weegbree
Centaurea pratensis
r
gewoon knoopkruid
Cerastium holosteoïdes
o
hoornbloem
25BaTrisetum flavescens
a
goudhaver
Arrhenaterum elatius
() frans raaigras
Bellis perennis
() madeliefje
Dactylis glomerata
o
kropaar
Galium mollugo
o
glad walstro
rest Senecio erucifolius
r
smalblad kruiskruid
Eryngium campestre
f
kruisdistel
Carduus crispus
r
kruldistel
Tussilago farfara
r
klein hoefblad
Poa pratensis
o
veld beemdgras
Equisetum arvense
o
heermoes
Bramus mollis
f
zachte dravik
Valerianella locusta
f
veldsla
moslaag: Bra.chythecium albicans
Mnium affine

-

