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Even heeft er twijfel bestaan of het Cal tW"on wel, of ~niet ..·"'·· ..·
. : i_n Kruipnieuws moest komen. OO~z-a,ak van die twijfel w~~ d.ê· _.-"' ,~
'··rJió:eîlijkheidsgraad van het Cal tnion - artikèl. Doorgáa,îis ·
staan in KruLpnieuws stukjes die 'iedereen-:. mi. zou ku)m~~
dàéri, of i:r:{ 'elk -geval samen met ·anderen zou kunÛE:lli :'iii~:ierl.
D~t iS' voor di:t Gal tilion ... verhaal veel :minder' hét g~yç;l_.
Aangezien ·er·,~·oyeel Sjokkers aan ~it onderzoek_ hebl)~P: mee·'·\.
gedàan {wat -6~itrèft het veldwerk)·, ,moet het d~i~de;l.i-j}i· w~l ~
in .Kru1:Pnièy.ws opgenomen w·or.den.Di t ondanks h~( -f~±t~·a;at .
~et o?derzoek en vooral de uitwerking erv.a:n_ d~<nopmà:le. Sjok'ker misschien wat boven. de pet gaa.n.
,..: . · ·_ •... ;;'·'~. . ····Wat ook ongewoon a.an de,ze Kruipnieuws i,s, is· da:t-. êáp;~_.à.r'ti=kel .
het hele nummer beslaat. Het Cçü thion - v~. rhaa_{wa~~. ~:o ~_lang ·
en vo;rmde dermate een eenheid; dat het ~èt:';b,este~wàs 9m geën ·
andere. :verhaaltjes erbij· te voegen.
":"?-ii' c •· . ' . '..
: . ' ...
':wel, b_egi.n ma-ar aan deze Kruipnieuws, het· is heel iriteressa:nt ~
en ·boeiend.
<;-'
. I
_ . - -~- .
èarél., hartel..ijk bedankt-_ voor het Kruipn~euws ~ gereeQ. .maken ''' . v~n:. het a::rtiké-1;· wat nog e~n heel werk~ gèweest is.
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CALTHION PALUSTRIS

IliT liEDJ:'JRLAND EH OI•1GEVING.
Carel van Schaik.

InleidinR?

het Calthion in Nederland.
Dr)Or de w-erk:;roepen1mmpjes bij het Jf(erkske (H--13r)
in 1971 - 1S72 entstond in ue Sjokgroep de belangstelling
voor het Calth~or. Deze fraaie soortenrijke hooilanden hebben 11r"' sindsdien enkele jaren achtereen bestudèerd. op weekeLdjes en kampjes. De eerste opzet was om na te gàan wat er
nog over is v~n deze vegetaties, die Vroeger beslist niet
zeldzaam moeten zijn·geweest. Van de vochtige graslandvege ·
taties zijn die van het Ilolinion, de blauwgraslanden, die
tegelijk het spectaculairs~ zijn; al uitvoerig bestudeerd.
De andere groep, het Calthjc~, is echter altijd nogal ver-~v:Ofcrlooscl ::.1 ons land. ivc ,'c~ ·~ :~Taslanden leken er voluoenûe
te zijn, dus wa.s het slechts ~~en kwestie van opnemen, dachten we. Het Calthicn blijkt ~chter minder algemeen voor te
komen dan W3 Tel"'l~acht hadden, al thans in f'raai ontwikke1uè
vorm.
Ondertudsen zijn sinds het be,;in van ons onderzoekje. onze
ideeën oveJ. het t edrijven van ve;~eta tiekunde >vel veranderd
in de ric~'1tin_; van een fijnere analyse van een bepaalà.e
vegetatie, dr;;,v eEn raster of een aantal random.("zomaar"red) gekozen kleine vlakjes. Dat r;makt het voor oris SjokkerR hAlane:;ri~ 1 r ook het echte syntaxonomische vlerk eens
gtdaan te heb~en. De onvrede met de Braun-Blanquet~methode
vlaS geV08Cc CcOOr oe talrijke VOOrbeeldenvan verkeerd gebruik
ervan, zoals we àie bladerend in de S'jokgroepbib1iotheek
zo vaal< te,:,enkomEn. Juist daarom is het van belang na ~e
gaan ir1 hoeverre min of meer klassiek verzai:aeld opnamema,teriaal kE,n leidEn tot vegetatietypen , vergelijkbaar met
die van het Braur.-Blanquet· systeem, maar dan met gebruikT
making van mx:wri eke verwerkingsrnethoden. hil men een oordeel vell6u over een bepaalde benadering ~an de vegetatie
is het ~mttiè-' var. uit eigen ervaring te kunnen spreken.
Ondanks hE' t :ëei t dat ons materiaal lang niet optimaal is,
blijkt ~et resuliaat uit te vallen in het. voordeel van de
Braun-:....J..anc;uet - benadering. De tot nog töe in ons land

3

J

onderscheiden associaties, veelal in het veld als zodanig
moei-l±jkori:derschèid1iaa:r, -blîjkeri ont:ieveer-~te zij-~ t~rug te
zijn gevonden. :bichter, de g_ege:v:ens zijn zodanig <lat· we zoder
dè·,!mmerieke methoden, dus op de klassieke 'wijze (en dan geheel zonder vooroordelen), niet tot bruikbare resultaten zouden zijn gegekomen. Het materiaal is nl. niet optimaal; en
datkomt omdat het Calthion in ons land niet pptimaal i~. Calthionve.:;etaties.zijnlangniet meer zo mooi als vro~g~r.
Dat valt al direct op , als je de verspreidingskaartjes van
"mOoie" Calthionsoorten
uit de vorige eeuw
met die van nu
·,
.
'
vergelijkt. Ook ui t:.1een vergelijking met Van der Haarels
uurhokfrequentie-klassen blijkt dat de ~eeste Calthionsoorten sterker achteruit zijn gegaan dan gemiddeld. ~nkele.
voorbeelden: Orchis ·majalis (Breedbl. orchis) van 6 naar 4,
idem voor Scirpus sylvaticus '(Bosbies), Orchis praetermissa
( Rie-torchis) .van 7 naar 4, Juncus acutiflorus ( Veldrus)
·van 7 naar 5. Deze getallen (de frequentielÜ~ssen,,waarbij
_ 9 zeer nl.gemeen is en î uiterst zeldzaam) kunnen bv, voor
Orchis ma,jalis geinterpreteerd worden als: het rc.o.~tal uurhokken waarin de soort rond 1970 v;)orkomt bedraagt één
_vijfde van het aantal uurhokken waarin de saprtrond 1900
voorki'Tam.
Door onh<a terinij en beewsting zijn veel vegetaties nogal veranderd, en wat het Calthion betreft, verarmd. Behalve de
abiotische milieu-oms~andigheden is ook het beheer vaak gewijzigd; erg veel land'is niet meer zuiver als hooiland in
-gebruik, maar wordt gehooid en nabe'.1eid. Vooral op armere
gronden vonden we vegetaties die al sinds jaren helemaal niet
neer beheerd 11orden, omdat de opbrengsten niet meer de moeite i"Iaard zijn. Dan treedt al r;auw verruieing en afname van
het soortenaantal op. Dit alles heeft tot gevolg gehad, dat
de meesteCalthionvegetaties nog slechts in natuurreservaten
te vinden zijn.Maar in veel van die res~rvaten wordt pas
sinds kOrt weer volledig beheerd, zodat de vegetaties sterk
aan v~randering ond~rhevig zijn. De meeste van de door ons
opgenomen ve,;etaties waren dus in floristisch opzicht bezig
armer_ of rijker té >VOrden.
Door de organisatievorm in kampjes is veelrJllateriaal in bepaalde gebieden verzameld, en betrekkelijk uit de gebieden
daartussen.Hèt is het efficientst om het onderzoek te concentreren i~ gebieden die joed zijn, omdat de actieradius

r
in een kaJ.:i:;?jG éd. tij(~ bGl)erkt is. Haar ook in cie tussenlig.
g~n&e rebieden komJn we~ eens, zij het dünner ~ezaaid,
goed ontvd:ckelce ve.:;staties voor. Ln de concentratie op
bepaa:de ~ebie~en ~~eft tot gevolg dat er een sterke invies{ van hsT geo~r~Iisch effect in de kiassificatie zal
zijn. l.i t effect is 2. __ :._ ..;&:n uit te schakelen als de b'e;::,evens
zo co12j;inu WJgelijk t:,c>s:;>reic over het hele land verzar'leld
\VO:CécEm.

Toen we eind 1974 ean eerste llassificatie van het tot dan
verz~ve~de ~~teria1~ (51 c~n!mes) proberen uit te voeren,
waren c:. e resul t0.ten no~c. ovein: g interpreteerbaar. Het was
duidelijk ~at ve van de van ~E gehele variatie nog te weinig hadden geiic~ uw tot ee~ goed beeld te komen. Eoe onduiCLelijker éBn bepda:...de s·~ruktuur is 9 des te tJ.eer zegevens
zijn 6r nodi€, om deze stru::tu:cr ook te vinden. In 1975
zijn nac ve~e o1names ~e~aakt , maar hebben we bok nog al
g0:;>u-oJ.iceerdB opnam<'< c;.ebrui::.d. De <iest-Hed.erlandse pol.c,er- en lar:tgveen._ebiec~:n , ïïaèr naä.r Hat uit verschil.lende
1Jescl'lri;: vin2. e;--;_ '<:0n .·c.•rd,/Ji o,·. c ':JJ~t, no-, rec~elijk ontH~Ll~kel
Ci.e 1 O!! Ca1. trlion gc:lij::-enCi.e V'=>,; e-ca ti8.s ,weten voorkonen,
zijn C::.oor ..ms helaà.G nau•c;re .. ijl~s onderzocht. Daaron zijn opnaGen Vé:n 1~elzer ( 1S49) uit ~- oord-Holland toc:gevoegd aan
ons materiaal. Ook is 6en niet onbelangrijk deel in de
goed ver~elijkbar~ ~rensdtr~·=en van 3elgiä en Duitslan~
vc.:c~zamel<i, zodat het eig<mlijk om het Cal thion van (ie .
Lage Landen gaat.
:Ge c_,pndmen zijn geElaa.kt vo~_gBns de klassieke :Braun-l3:;.an~_uet-~~ethoden. De proefv~_aJ;:k:srze is in graslanden erg
noeilijk, da~~ ve zo soort~ntijk zijn, ~at keuze van een
f~oristisch zo L0-0 0 ~an dogelljk stuk niet snel te tlaken
is. De keuze geschieite in we~ elijkheid altijd op fyaioc,nc!i;.iscl:e uniforL.::.:_ te i·~ 5 ~ldèTbi~ tijdens de o:)nane t;elet /
-vrerd op floristische Tersc:.·üi.~c.t n. èianneer \Oen grote discontinul tei t vercl ae:,.1:_:et~.::::f e~..,_, verlüaa tsten we het proefvlak. ~-;e :;;n~oèfvlak·::es1 ·:,lJn zovEel BOt_;elijk van dezelfde
t-..:oc.Jtte se'-""'akt, o . da ~ v" _c:_,,; .E kte een be1an(;rijke rol kan
spe_:_ n i:rc veroe:.nd m<:':c Tj c·co)c.b onen. Üri!dat het onderzoek
r:et ó:,yr:.tu.xonomisc~lf- Jos~- :::.i!.~•.ê.en is o:)gezet, ï;;,3rden de l)roef·
vi.akken !60 ·,;·:root ;zo,;t:,_._:,_j · ~.:o:~~o:z en. De wees te :i..i,sgen in de
GrLB van 0 - 12 D •
ln te ts.a:. . lierclen zo 1 'Ij o::J."J.,:c~,er. verzameld, afkoiJs ti;~ uit de
voi,;;'elK8 . ebie<ien (w mJ.Lë:;.~ ~---~ cpna;:.1en niet door Sjokkers

genaakt zijn, staat de auteur tussen ha?kjes haakjes vermeld):
15 uit de ~Joord-Hollandse laagveengepieden (Fiel tzer 1949 ) ,H
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uit
uit
3 van
2 van
1 van
1 van
7 uit
7 uit
14 uit
8 uit
2 van
3 uit

,H

het Utrechtse Plassengebied ,E
cle polders bij Spakenburg (Arke;:,lheen) , }1
c~e oeverlanden rond het Tjeul~eneer ,H
hooilanden langs het Eeppelerdiep ,H
de Brakelse l3oezem bij Gorkum ,F
,[e voet van de Grebbeberg , G-~!'
het beekdal van het Eerkske ,Ke
de Dendervallei bij Aalst (B.) ,vl
het gebied rop.cl en op de Hautes :<'at;nes (3.) , Ard.
beekdalen van Zuid-Linburg en aangrenzend België, L/Ke
een bronweide bij Beek bij lJijmegen ,0
de :Sruuk bij Groesbeek (üpn van H.v.d. Steeg,niet ge. publiceerd) ,S
2 van een beek1veide :LanisS de Slinge bij ..Jintermvijk , S
1 Vàll een greppelkant bij Lsteren (bij Borculo) ,S
1 uit de 3oekG:'..erhoek cij 3oekelo ,S
-+- •
/ ·
d n
· \
' 2
be<~l;:ccaJ..ell oJ_J ie l,~c··o0 \-·oor -l\-Tent'"·
,u-JJr
4. van beeicJalen bij 3entheim, en de l:lü;;:.mlln;;, 0-:Jr
5 uit het dal va:c c~e .u;:J8, bij Benthein ,S
15 l~i t h0t dal van de Drentse Aa, bij Oude Lolcn, ':Ir
5 van de oeverümr~en van ht-;t ~uiclla:.:,rûerneer ( :! • C. Smi ttenberg, î972) ,Dr
.a.cht,;r elk 1;ebiecl stCJ.2t tevcni:l het _;üe:..ntengeografisch u.istrikt
L<<.mgegeven, Oi:J eni 0 szins aen beeld te krijgen van de v~rdeling
der opnamen. i:len nie-t c~Grinc; a.,:,.ntal komt echter uit overgangsGebieden ertussen.
De Sjokkers verant>voordelijk voor de opnamen zijn: Haarten
J3rand, Eark de Does, Peter Hovenkamp, Eeine van Noordwijk,
Jan Schreurs en Carel van Schaik. VeJ..e ~ncleren hebben incidenteel meegeholpen.
Omdat gebleken is dat schuiven van dit 1aateria::..l voor ons
niet goed mogeli,ik 1ms hebben >ie het mbv cor:rputermethoden
verHerkt. Voo:r deze ve"~uerkin,;sr:t~-c!.loC:en en voor opnerkin6en
over de Jraun- Jlanc1uet-;:1ethode Hil ik maar ver1>rijzen naar
het andere Cal thion-artikel (Van Schaik & Hoger>v-eg 1976),
Qat behalve daarop ook o:;; de resultaten van à.e ordinaties
van het rm teriaal ingaat.
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Resultaten.
·;ie hebben gçïverkt binnen een do0r anderen aangegeven kader,
het Cal tllion. Voo-;: herk,.nning aaarvan gebruikten we de lijst
van kensoorten in Westhoff ~~en He~~ (1969) Over dat lijstje
bestaat tuasen de diverse auteurs wel eni~ verschil van mening,
seü l~èJG.en OIL er verc~erop no§" evenc.pt""'Ug te komen. Al vorens uitsprs.ken te kunnen c~oen over ae sy:rtaxononische status van de
eenheden binnen het Calthion, dienen we-na te gaan of er welvoldoende grond is é,ie eenh<:d 3n tot_ -let Cal thion te rekenen,
I~2

r;.-~,_:.:.lc-·-=·-:_·_·~_:::8

v-.:;:_;r1'~-e:r1:::ingen

d.er opnE"EL2n

=,_~es-ul teeTd2

in tien

clusters, eenheden, waarvan we uit e ë ologische overvregingen
Gr twee hebben s&mengevoe<;,cl mPt >meteren, dus resulterende iYL
acht eenheden. Deze eenheden zijn dus op hel'haalbare , kontro_
leerbare wijze opgesteld, wbv tevoren vastgestelde 6riteria.
Het gemiddeld aantal Salthionsoorten wab alleen in de laatste
eenheÜl ( 8) opvallend laE.g.
0verigans hebben wij Orchis vraete~lissa (rietorchis) ,volgens
~estlloff & ~en Held (1969) een kensoort van de Molinietalia
b:i_j

~.,~i---~.

~~~-:::T',;k.-:.-~:~ill~>-ll

te/~

:-:!.l::-~

~ ~it

-__.~~~.;-:-:_;J_ion

f_;ersk, __ nd
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zie vel·-

derop). G~tic:t door ~~esthoff & DeY held (19ci9). al een indeling
van het Calthion is opgesteld, ~ijkt het de meest aangewe7en
wet; om de (Loor hun éiangEo 6 even absoei d;ie.s in vo:;.go::de te bel1ax:
delen, en te ver~~lijken met on~e rdsulta±en. Die resu~taten
zijn ver::l&lc, L1 c~e grot,o ·v-er;:;c:_;rH:-; ec.öeJ 9 Tvaarin uc;w per ontier,.o
scheiden eenheid presentic va; G.0 s,__J:ct en de gemiddelde beciekking( als gemidde:..c~ bedekkin;!f cijfer over alle o;:mamen in
diE eenheid) i~ aange6even
(tabel 1 ) •
De volgorde der soorten in die'' ta-bel is ~'ebaseerd op een klassificatie van de soorten, Tiaarbij de )r<''<'.fvlak:ken als kenmerken zijn gehanteerd. Urndat alleen soor~en die in totaal in
meer dan 5 té van de opnamen voorkomeJ.1, in Je.:_, klassificatie
zijn verwerkt, volgen de andere ~lfabetisch.
Fer associ&tie vrordt een kor-ce syntaxono:,ische beschouFing
gegeven, gevolgd. door een verge:.._Jking met de litera-cuur.
Vervol&<ms worden eventuele ondervEn.le:..ing, standplaatsen
en geografie besproken ,

7

Volgens ~iesthoff & Den He_lQ: Juncus acu tiflorus ( Veldrus),
Scutellaria ninor (Klein Glidkruid) .•
In het buitenland: J\..m.agallis tenella (Teer Guichelheil),
l~hlenbergia hederacea (KlimopkloKje), ~urum Verticillatun (Kranskarwij)
In ons materiaal differenti~rend: holinia caerulea (Pijpestrootje), Potentilla erecta ('l'ormentil), Polygonum bistorta (Adderwortel): Carex rostrata (Snavelzeg{;e).
optimaal: J uncur:J acu tL l.oi'lli:~ (Veldrus), Viola palustris (lloerasviooltje).
Deze associatie korrespondeert met eenheid 6. De kensoort
Sm1tellaria minor {Klein Glidkruid) is door ons eenmaal aange~roffen (in de Ardennen) in een vegetatie die helaas n~et
meer op te nemen was, maar grote overeenkomst met de andere
uit type 6. De meeste opnamen zijn afkomstiguit de Ardennen
daar Ne<lerlanse vegetaties niet meer voorkomen of beperkt
zi,jn tot strei1g afgesloten reservaten. Onze enige O))Jidme Let
~Jai.1enber 0 :La (I~li;,;opklokje), ook in het bui ten.Land als kenbe~3Chou•Id, bleek in eenheid 1 terecht te komen door de aanwezi,:heiq van diverse echte graslandsoorten ondanks verwantsc'",;,"lP met opnamen van eenheid 6. Als geheel is de associatie
floristisch ·zHak gekarakteriseerC:.: li.e meeste kensoorten zijn
in ons land zeer zeldzaam of uitgestorven en Juncus acutiflorus ( Veldrus) heeft een veel te wijde r::cologische amplitudo,
om als kensoort beschouwd te kunnen vvorden. \iiel vertoont deze een duidelijk optimum in eenheid 6.
De in onze tabel differenti~rende soorten zijn enerzijds geografisch bepaald, anderzijds soorten van het Nardo - Galion
of het Caricion curto - nigrae, tot welke laatste de affini~
teit groot is.Dit blijkt ook uit de tabel van Oberdorfer
(1957). Vooral daardoor is de associatie wel duidelijk herkenbaar. Het zou·zinvol zijn de Nederlandse standplaatsen
no~ eens te onderzoeken.
ie~ door Trantmannet al. (1973) beschreven Polygonum bistorta - Geselischaft met veel Juncus acutiflorus uit NiddenJuitsland lijkt oppervlakkig wel op het Crepido- Juncetum,
is bij nadere beschomving echter sterk verschillend door het
regnlmatig optreden van soorten uit de drogere graslanden.
Hetzelfde geldt voor een Polygonum bistorta - Geselischaft
van Speidel (1970) , waarin Juncus acutiflorus (Veldrus)
·~elfs ontbreekt. Speidel ( 1970)

beschrijft ook een Juneeturn

\

\

acutiflori ~it Hcch Solling (~idden - Duitsland, dat een re~e~
like vr->rvmntschap vertoont met ons C:re1üdo - JunceturJ. Polygonum en andere in onze tabel differentiërende soorten koL",en er
net e~1i.c;2 p~0se1tie in voor. PolygonuG bistorta (Adderwortel)
is eGn borec.2cl - monte.tk soort die in Nedurland vrij zeldzaan
is 1 Pn bimv-·-1 \..2 graslandvegeta tit;s vooral geografisch differEintJ.ëreélc1 ls voor montane gebieden. De meeste van onze o_;_Jnanen
van het ]I·èpiclo - J"uncet1J.m komen uit de nontane zone van de
Ardennen.
.:Let Junc3hl1l c:,cu·cLlori ,:Jr.-Bl. 15 is in hree delen gesplitst.
Tüzen (i JJ7) en Rir ge ( 1973) onderscheiden slechts een JuncE;:::-. _ .
tum acutiL_ori in 1 et Caricion curto - nigrae , w-aarin inderdaac
Cal thion- en 1 0~.inj ëtalia - soorten minder voorkomen, en niet
een associatie binnen ~~t Calthion. Dat doen Oberdorier (1957)
en :Jesthofi & Dc:li Beld ( 1969) >vel; het ,ande;,e deel van het
oorsprorikelij:;:e Juneeturn acutiflori 1 nl. hGt Cr,:::pido - Juncetum, "aarin tairiJke Calthionsoorten voorkonen (zia de tabel
van Oberforfer, 1957). Later 0eksnt überdorfLr d~~ Crepido:·::dlC<... -t y;, tel. ''.6 ;_; J1.~c,L:ion acutif.:;.ori op gronu van het (zeer
weinig ab•J:1dGn~i;;~'-) voorlomen van Carun verticilla tw~a (Krans:karwij), Anac;aLis•:tenellà heer Guièhelheil) ~n-Scute}.laria
minor (KJ ein '·lidJ:=n;_id), die ke"'soorten van dit verbond zijn
(zie \IesthoL:. & JdJ Held). b;chter "c.Ü t de ta1Je:·_le11 die Braunr
- '
.:.~l~n(j_Ué t , 190/ J ·cl t Noord - 0panj e geeft, kunnen wij slechts
de genoemJe rvoorten 'als gemeensèkappelijke elementen van belang zien. Jéll1ï.1eer v ij weten dat vrij·,vel al_ deze soorten in
Nederland veel te zEldzaam zijn om enige syntaxonomische te
bezitten ~ imnnGn we het mGt •ïes:thoff & Den Held een.;3 zijn dat
deze associatie t"t het Calthion moet behoren, al heeft ze onge
brijfeld ve:rcïant.c:chap met het Juncotl:trJ acutiflori. Bnkele eigen o:pnamen uit 4est-Ierland lijken daar al veel meer op , .en
ook C''iulHvan (19SS) wijst op de mogelijk:1eid dat Zuid- Hest
Ierse ve,;eta;ties tot het Juncion acutiflori gerekend zouden
kunnen wo:c_en.
In elk geval is het onjuist om, zoals Westhoff & Den Held (1969)
doen Juncu'J 2"cu:Giflorus als kensoort van de assodiatie te beschouwen, s-ezien de wijde amplitudo en de grote presentie in
het Catici)n ct.. rto - nigrae. Binnen het Cal thion echter is de
soort ~el als ~ifferentiärend te beschouwen, vooral in cambiL
nP.tie voor ü :i rt colllbina tie met de bovenaan genoemde soorten.
De o;;raerkL1g van \'iEOsthoff & Den Held, dat Orchis praetermissa (Rictorc~is) in 01 s land een zo hoge presentie in juist het
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Crepido - Juncetumheeft, is niet te staven, doordat alle tabellen waarop deze conclusie gebaseerd is , nooit gepubliceerd
zijn. In"Wilde Planten"· noemen llesthoff et aL ( 1973) van
Noord-Twente de~e soort en Lotus ~liginosus (Koerasrolklaver)
en :Iyp~ricum te trapterum (Gevleugeld HertshoQi). Zelf vonden
we :in de mosbef~;c (FoorcJ..;.':i\,,;nte) dat de Orchissen daar tot Orchis majalis gerekend dienden te >vorden. Jammer genoeg zijn
jui.'>t in Twente de grote beekmoerassen ont2'onnen en vele
en crele beekdalen ontluisterd, zodat onderzoek naè~r het Crepido- Jm~ce+;um er n::o<o:i. 1 ijk zEl zijn • Juiet in Tv,ren.te kH&m
de~~ VGGu~~~ie vroe~er optimaal voor.
Oncl~rv0rdeling·:

In onze tabel staan de drie opnamen van de
BrLJ.k betrekkelijk apart van de negen Ardense. Ze zijn da&rvan
gescheiden döor het voorkomen van Luzula multiflor'um (Veelolodnige Veldbies), Lythrum saliearia (Kattestaart), Calamagrostis canescens (Hennegras), en Carex acutiformis (Noerasze>~::;e), terHijl voor de Ardense opp.amen Polygonum bistorta
(lh'rlenTOrtel), Carex rostrata (Snavelzegg0), Carex nigra (Ge;-w'·
ze,·:;g0,; enicszins) en .bpilobj_un -c,.. u:~tT'" (: os:;:·,,soasterd~e
rik) clifferentiären. Binnen de associ&tie zou dus een evöX<.tueJ._e~ onderverdeling naar voedselrijkdom van het subst;paat ·
mo~:,·eli"jk kunnen zijn.
3tm'<ipla&tfi_en: De Ardense opnamen zijn vooral afkomstig van
1:Jej :;:l.g :_ntcnsief gebruikte, vaak zelfs verl::: b.~n t1ooilanden
lan:rs de beken die van de Hautes Fagnes afstromen, en zijn
deels natuurlijke kvrel vegetaties op de Fagnes zelf. Het substraat is veen of zure leemgrond. De Nederlandse opnamen
zijn uit cle Bruuk bij Groesbeek, een gemaaid schraallandgebi.ecl op vochtige leem.
Ver'2C)reidin,s:;: Behalve van de Ardennen en de Bruuk bij GroesBeel, kennen we deze associatie- van beekdalen uit Noord-THeL·
te. De vegetaties langs de"bovenloop van beekjes in het Dren~
se Aa - gebied lijken er wel op, maar zijn al rijker. In ons
lan v.raarschijnlijk Hel beperkt tot Noord en Oost Nederland
en \iel zeldzaam te noemen.

2.

g~~~~~~~=~~~!~~~~~==~~~~~~~=l2~~
Vol,g'ens Vlesthoff & Den Held: Scirpus sylvaticus (Bosbies)
dominant), Polygonum bistorta (Adderwortel)
( lc.. k.:1al ) •
I"1 om c.::_tsriaal:Scirpus sylvaticus (Bosbies), Hurnex obtusi+
folius (Ridde:rzuring),Rumex crispus (Krulzuring), Filipenduil uhmria (Noerasspirea).

-(op~adl,

De kcnso )rt 0cirpus syl vaticus vertoont in onze tabel Zl,Jn opti,..
·, in s:mJJe.iG. 5. : ovrel Oberdorier ( 1957) aL3 llesthoff & ~kn
Held ( 19 )C)) noemen Polygonurû bistorta als belangrijke soo-rt.
Deze spee 1• t in deze eenheid slechts slech<;s een ondergeschikte
rol. .uvc.vel "we 11.; t Zuid-Limburg vege·,,qties met zov<el Seirpus als
Folygonun kennt.n, lijkt het ons, op grond vun ervaringen elders
in het land en en] ele niet gepubliceerde opnamen van J.C. Smittenberg uit Noord -- Drente, voorlopic: onjuist Polygonum bistorta
(Adderwor+;el) als Jokale kensoort te beschouwen. Uver;t.gens bevatten onze opnax0.en veel ruigte-soorten (van het filipen<iulion)
riaal; Eci·~-ous koD~,-c éioo1· het hele rnateri..::. alv<elvoör. i'och
komt er een eerihbid uit, die apart van de anderen staat, echter
dan vooral ndgatief gekarakteriseerd. ~et is ook opvallend dat
andere auLmrs bd:alve séirpus, die zeker niet als kensoort kan ,_
dienen, ,~eer :::.nd.ere ::::oortbL &2.s kenmerkend aanvoeren. De vier
bovengenr"'~!:o.c~e soorten zouden als kencombinatie kunnen dienen,
ware het niet dat :.k vermoed dat het hele Scirpetum van vroeger
er wel anders ui tz~ g! Het is mogelijk zo dat·. vooral i'n die vegetaties, waar het beheer stopgezet is, de bosbies en de moerasNpirea tot dominantie komen.
Vergeli.i]rJ.ng. De te tel van 'l'rantmann et al. ( 197:3) van het Scir
peturn sylvetici kont vrij sterk overeE-:--_ rnc.t onze eenheid 5.
Opva:..len<l is ook ir hun tabel de bGtrekkelijk hoge presé:ntie
van Rumex Crispus. In hun tabel speGit Polygonum geen belangrijke rol, t"'r-vl'ijl Runge ( 1973) de soort helemaal niet noemt".
Filipendu1e. 1..Ü1a.~:ié (lJOerasspirea) heeft in beide tabellen
ook een rJ~elijke Jresentie. Zoals uit diverse tabellen blijkt
is de ov8re<n'i:omst met het Angelica - Cirsieturn oleracei of het
Cirsio- Polygon.et1rn vrij "groot. Vanuit·Necîerland is dit ech<;er
niet uit te maken, daar Girsimn oleraceum, (r.foesdistel) · •die";·lij
slechts Yan het Ivierkske kennen, in ons land erg zeldzaam is.
Wanrieer dit ec~ter het enigA verschil tussen beide associaties
zou zijn, zou \ve.t betreft lJederland het Scirpetum dus iden-

I

''-~-~-:-_:cr:3_r2,?;2-;:2.;-·_:Len
""._-C~·-·~_L4L"'! ..

Y.;.i.'3.J~

.-.3:~

oncle:c·verdeling

~8

~s CJJ g:~Oll'-- ·.E.è:C c:"~

·;;:_

g'E~V811-

(·_:_-;~r·2~·;·c]._~.8.~~-Ei~~::."'l. . 0j_~_.Y,QI.§J?...r_~idj_:g_z_:

De r~3estr.J c-pr::.3Jil()n L·l. J:.

·;_

-.r~J.···

en het aangrenzende èoel ':;_ ·. Belsiif, ~-<'ort:c;
J.~_-:~ Oost·· Heierlrtrd en het g2bied r 1~,:;_ b";;L.theim in :U ~l ,- :· :è.:nd ·}X; op;.c:tm-::;n hebben gemesn de.t de iiliWste 'JJ! ly·~-~_i:r ,."'
-~~"iri-L:i;,;;:-rt.n•g

·.

~

r;j_c

-__,.-'.~~-)~~~<.'.}en ..

D8

(c~: ~~· k\·J02.

-;..J~)dems

~:~_Jl·::j~l

die u_i t

j··J. :r:.. -~~ ..; ~<:i,_-. ·-~L. _ :.._
c:f lc-;cm tot :.~1-éi bsp-;_~n-~--:.:_~

,._--~ :.__;::_·~-j _: ;:,j

I-~-~0s

7ijn in de bOvenste laag veelal uodderig, zodat men bij
trf;den Hegzakt.

3'

'J

D2-

~-~};~~~~~~=~=~~~~~!~r;;=~g:~~r;;~~:~~=~;~~,;==~~=~~~~~~~g-=l~~l"
.Yoü:ens ~Je_stlloff~.P..JJc;~0.,: Senecio aquati:-J.s Cia te::.·kruiskruid), Carex distic:1a (l'weerijige Z8gge) 1 Bü.2.tenland; B:romus raceiuOS'' s ( ':1 ~'osdravik).
-_-.. n

UilS

ma .1cer:i.rtaJ

(Ltf:f c;r----~: ~~5 t-:::;.... end ~

Bromv..~

Ta;;t-;1J.·..J::ru.s

--( :lrosdra~ik) ~-Chry~-;~i;~;~;~ 2:~~~·anther:um (Nargrie·~) ,
Cynosurus cristacus (Kamgras), Vicia cracca (Vogel-uikke), Antoxanthum odoratum (Reu).-cgras). Trifolium
pratense (Rode Klaver). (Denheden 3 en~).

Deze associatie heeft volgens westhoff & Den Held (1969)
in Nederland als kensoorten Senecio aquqticus en Carex
disticha optimaal, tenvijl Bromus racemosus door hen tot
het Agropyro - Rumicion crispi wordt gerekend, Het ontbreken van tabellen in genoend overzichtswerk; laat zich nu
nog eens gevoelen, omdat blijkt dat de optima van Senecio
aqua ticus ('datvrkruiskruid) en Jromus rc::emosus ( Trosdravik)
duidelijk geselheiden zijn. (Respectievelijk eenheid 1, '3;en 4)
Carex disticha (Tweerijige Zegge) heeft een optimum in eenheid 3 •. Uit tabellen van überdorfer(1957) , en de vage opmer~
kingen in Tüxen en Preising (1951) is op te maken dat de
eenheden 3 eri 4 het meest op deze associatie lijken. Helaas
Zijn Senecio aquaticus en Bromus racemosus, in Duitsland algemeen, bij ons minder algemeen, zodat·het wat moeilijk is
zich een· goed oeeld van hun ecolOiii(j te vormen. Op grond van
onze tabel kunnen we niet anders doen, dan eenheden 3 en 4
te beschouwen als te behoren tot het Senecioni - 3rometum racemosi.

T

Het is dar. vlel dE vraag of deze naam voor Hederland wel zo gelukkic is, sn niEt beter kan ~~orden vervangen door Trifolio
pratensis - :Jrom.E turn rácemosi. Het aandeel der ~-~.rrhena terionsov:.:ten is evenals in de tabel van Oberdorfer ( 1957) nl. aanzienlijk. Zoa~s c.a. blijkt uit de tabellen van Trantmann et
al. ( 1973) !:c?-n Eramus racemosus ook draeer in zuivere i-trrhenaterior-~egetaties voorkomen.
In de o:pna,clen van eenheid 1 is het aandeel van soorten van
het Caricio .l c.urto . .,. nigrae, maar vooral van het Agropyro Rumicion crispi Erg groot. Het is rwgelijk, deze groep opnamen
te bescllO'X ;:,n al.s een sub&ssocia tie v,;n het Senecioni - J:rometu,.., ~st R::.nunculus flammula _(Egel boterbloem), Poa trivialis (ilmr J:3aeiJd~rEls), Pediculari.s palustris (11oeraskartelblad),
VeronicR scutèllata (Schildereprijs) en vele andere.
lilaar in verbanc, ,~et d.e duidelijk eigen positie van deze cluster lijki:; het zinvol deze op te vatten als een nog onbeschreven
associatie cUe vle voorlopig het Ranunculo - Senecionetum
aquatici (prov.) zouden willen noe·_,en.(naar Ranununculus
repens (Lru_;.:,Jond.E Boterbloem) en Ranunculns flarli'mla (.Lgel:Jc
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I1LD1lll.Jlla te:riaal diffen7n tiërend: Eleocharis palus tris
('';.c:,vJone ,Jaterbies-), Senecio aquaticus (vvaterkruiskruid),
}edicularis palustris (Moeraskartelblad).
Optime,al korren er in voor: Glyceria flui tans ( rviannagras),
Agrostis stolonifera (Fioringras), Ranunculus flammula (.Gl_elboterbloem),( en enigszins Cal tha palustris
(~otterblotm) en Veronica scutellata (Schildereprijs)).
Onc'erverdelin_g i.s (ilOg) niet mogelijk, rest zie 3.
Vergeliiking: ~erger (1973) beschrijft uit de KaQpina v~ge
taties,die j~ariijks door de Beerze overstroomd worden, /
voorkom..:md in een onder :rivierbedding (klei op zand) met
veel CFrex disticha (Tweerijige zegge), Caltha (Dotter),
Lysimachi2.· vulgaris (Gewon-e wederik), l'1entha aquatica (liatermunt), .aronica scutellata (Schildereprijs·), Galium palustre (1'-:loerD.swalstro), Calamagrostis canescens (Hennegras),
Peucedanwr ;alustre ( lilelkeppe), Ranunculus flammi.lla (Egelbot2rblnem) ·,en PctE:ntilla palustris (vfateraardbei).
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Deze opnamen worden door hem tot het Senecioni - Brometum racemosi gerekend, en lijken sterk op onze eenheid 1, die we
voorlopig het Ranunculo - Senecionetum aqm.tici hebben genoc;md.. Helaas ontbreken Senecio aquaticus en Bramus racemoS1)'> uit zijn opnamen.
':Cüxen e11 P:reisin,c;- ( 1951) onde-cscheiden
' binnen het Senecioni - J3romPtum drie su'):c;ssociaties,
wa,,rvan we er twee kunnen inte:rpret0r0n .sls overeen te komen
met eenheid 1 én eenheid 3 en 4. Daar in onze tabel deze
ve·:;etaties zo st2rk afweiken, menen we ciat deze op grondwaterdie?te gebaseerde subassociaties tot de verschillende associaties behoren.Dit verschil in opvatting is mog\,_i .. ~ net
g~volg van een klassificatie van opnamen naar hun totale
soortensamenstellinc, inclusief begeleiders, in plaats van
dat men aan.bepaalde ·soorten groter gewicht toekent dan aan
andere.
In de tabel van Van Leeuwen (1958) met opnamen uit Nederland
en ·:Jest-Dui tsland ··blijken de eerste vier opnamen goed aveeen te komen met ons Ranunculo - Senecioni aqua ti ei, ter1Jijl
de daaropvolgende vier omamen meer lijken op de tot eenhej d
d:.':~e 6erelc<ontle vc.;ctaties, Bromus racemosus kor:1t J.n b·:::c::ö,::
O':namegroel;en voor, maar Senecio aquaticus alleen in de 2er··
ste en Carex disticha vooral in de tweede.
Door ~ander Voo wordt uitvoerig een Noordhollands hooiland
beschreven van vsen op zand en klei, waarin ondermeer }let
Rrmunculo - Senecionetum aqua ticae herkenbaar is,
Het Ranunculo - Senecionetum lijkt sterke overeenkomst te
vertonen flet het door Tüxen in 1937 in het Calthion geplaatste Juneeturn filiformis typicum, Net als kenso·o:rten Juncus
filiformis (Draadrus; bij ons in drie opnamen, twee erv~n in
deze eenheid ! ) en Pedicularis pelustris (I1oèraskartelblad;
bij ons differenti~rend) . Die associatie is door de meeste andere auteurs niet overeenomen ( z.ie 'v"lesthoff & Den Held
1969), rnaar :óierschke & Tüxen (1975) beschrijven uit Hoordilest- Duitsland ("van een gebied ten Oosten van Drente een
een Pedicul~ri - Juneeturn filiformis ,tabel 14, dat zij tot
het Caricion Curto - nigrae rekenen. Het oorspronkelijke
JuncetlÏII11 vras daarin ook o;V ercebracht doo" de meeste auteurs.
Onze vegetati~s zijn echter geenszins tot het Caricion curto - nigrae·te rekenen, en die van Ddi~rschke ook slechts
twijfelachtig. Door hen wordt bovendien een tabel (nr. 17)
van het senecioni - Bromet'wn gegeven, onder de naam Bromoroe-tuf"ll
Senecioni aquaticae, waarin de droogte-voorkeur van Bromus

;'""'"

racemosus \ .aosdrt vik) weer. eens blijkt, en bovendien de eerste vijf opnamen iOed overeenkomen met eenheid 1. Juncus filifor~is (Dreadrus) komt in driG van de vijf opnamen voor. Onze
eenht::id 1 bJ.ijlct 1 ij zorgvuldiger ver,s;elijking sterk O:;J hun
tabel 17, rr;1:,2,r met trekjes van de tabel 14. Het raeest O}Jval:.
lende i 3 1-rE:l d2.t 1 an de Caricion - soorten , op grond van tabel 14 trt het CaJicion curto - nigrae gerekend uordt, allerlei doo=- ~·iesfhoff & Den Held als overgangssoorten W'l'lr agropyro- ft::ÜCJ.Oü &En[;c,...•ide soorten voorkom_;n: Ac;rostis canina
(KruipeD~ Struist;Ias), Steilaria palustris (Zeegroene I1uur ) ,
Hydrocotyle vulgaiis (vfaternavel), en H.anunculus flamBula
(Egelbot."rbloen).
Dit alleJ ;naakt}lct m.i. duidelijk dat hier om een apc te
associatie s;aat die v0lditende van het te -vrijd opgevatte Senecioni - Bro;:o.etum èfwijkt, en tevens geen Juncetum filiforrüs _
i§, d~ar die al a:s associatie (of als subassociatie van het
Caricetu•l curto - echinatae) van het Caricion curto - nigrae
vwrdt o;v.'Seva.t.
Onä.erveTJ.sli .~; In het 11 '.aifolio pratense - BTometuB racerJosi" zijr. "'188TdeTe groepen te onderscheiden. Tüxen en Preising
( 1951 ) onde ·~sc:1eiden subassociaties , op grond van hun vochtigheid, als Cl.ia.van 1rrifoliuru dubiurn (ICleine Iüa:veT) en van
Carex nigrc.~.. In ons ma teTiaal kunnen ife het volgende Haanemen:
Differenti~rend voor 3 tov. 4 zijn: Carex disticha (Tweerijige
zegge), Saxifraga granulata(Knolsteenbreek), Taraxacurn spec. (Paardel)loern), Achillea uillefoliurn (Duizendblad).
Differentiären~ voor 4 tov, 3 zijn: Carex nigra (Gew.,Zegge),
Juncus acutiflorus (Veld~
rus), Lotus uliginosus ·
(I'Ioerasl~olklaver), 1rifoliurJ. repens ( ~li tte
Kläver) , Prunella vulgaris (Brunel) e,v.a.,
zie tabel.
Deze tweeJeling in subassociaties, die we resp~ saxifragetosuru tranule.tae en . caricetosum nigrae zouden kunnen-noerrièri;
is vooral op vochtigheidsverschil gebaseerd, echter deels
ook 7eografisc:i.1 bepaald, en daarom is deze indeling slechts
voorlvpig;.

f5

3tandulaatsen:__ De 0pnamen van het Ranunculo - Senecionetum
komen voor op verschillende substraten: zand, klei
")p V<3en, le<:;m achtig.e bodems, die alle permanent vrij nat
zijn, en 's winters voor een belangrijk deel onder watei
.3t&a.n. J'IIeest"ctl komen Zt" uit de drassige hooilanden langs
":)'ro ~e bekel1 (riviertjes) ~n vaarten, dus niet uit beekdal en.
)i~ van het Trifolio pratensis of zo men wil Senecioni - Bro.1etJ.m rncemosi komen van dalen van riviertjes en beken, of
Jok uit polderè en oeverlanden, opalierlei verschillende
~ro lscorte~
de reeste met een betrekkelijke grote hoeveeJ:lei . i humus of organisch materiaal.
Ien;ureiding: Het Ranunculo - Senecionetum komt voor in Noord
en 0ost 1\T<;derland, alsmede daaraan grenzend Duitsland. Het
;_'rl·':üio - :Srometun komt over het gehele gebied voor, maar de
c>u"h.tss;)ciatie Saxifragetosum granulatae beva.t vo,oral opnamen
~it Brabant en Belgi~, terwijl ~ie van het Caricetosum ni;rè
uit de rest van lJederland komen. Hes verschil ;ussen
·Je:· e is dus voor een deel (nog) geografisch bepas.ld. Voor een
)e· Jcügende indeling is er:o; veel ma t0riarü :•odi.!3; dat ec:lter no
"o. JeY te verzamelen is: bij vegetaties die tot C..ezt. è.ssooi:~ L
wo relen gerekend zijn niet zeldzaam. Het Ranuncule - Je•le ~ onètüm is ook vrij algèmeen te noemen in IJ oord- en Uost
Jee rla~d (Dr.en S). ~lders hebben we het nog niet aangetrof-·
~quatici

)e~·

.ec .•:mschappen 4 en 5 uit biesthoff & Den Held kunnen we beter
en behandelen.
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{=Lychno - Hypericetum tetrapteri).

VoL?:ens Viesthoff & Den Held kencombiuatie: Lychnis flos- cuculi (Koekoek~bloem), Hypericum te trapterum ( Gevleugeld_Hertshooi).
In ons materiaal differenti~rend:Rumex hydrolapathum
('Jaterzuring) en enigszins Hypericum tetrapterum (Gevleugeld Hertshooi) en Lythrum saliearia (Kattestaart)
optimaal:Lotus uliginosus (Eoerasro:J,klaver), en Galamagrostis canescens (Hennegras).
en:
). Gemeenschap van Ophioglossum en Orchis morio l":eltzer 1945.
=================~===~=================~=================

Volgens Westhoff & Dbn Held: differenti~rend tov. associatie 1, 2 en 3: Ophioglossum vulgaturn (Addertong), en
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Orchis mor:it0 (Harlekijn).
In Jns materieal differenti~rend: Carex otrubae (Valse Vo~
ze ~s_e), Ophicglossum vulgaturn (Addertong)~ Potentilla an-se:r>i.na (ZilvErschoon) en Symphytum officinale (Smeerwort.
optimaal: Orchis praeterrüssa (Iü.
orGhü.) ~ CarE x otrubae (Valse Voszegge) en Hydrocotyle
vulé,_a-~is Caternavel).
DezE: rrwrclen >amengenomen, omdat deze beide vegetatietypen, hoc
Hel afzonderlijke eenheden vormend , toch tov. de rest vanh,t
ma.terias.ld.ui(Lelijk samen horen. Samen worden ze gekenmerkt dool
}'hra.Q'rni tc;s co;:,;munis (Riet), r.rypha angustifolia (Kleine Lisdodde.
en· Orchis praeternlissa ( rietorchis). Voor het onderzoek ervan
werden ~e oorspronkelijke opnametabellen van Mel~zer (1949) ge-bruikt, Oilld&.t Wlj zelf weinic materiaal van deze vegetaties
haddPn. Beide ge~eenschappen lijken ons te weinig gekenmerkt
o1n Or1verscnêierd ·te worden gehandhaafd. De ·eerste komt nl. l'i'eliswaar é la afzonêtcrlijke eenheid naar voren, is echter gEoenszins gekc:rsJ--~-:erisGc;rd door de conbina tie van Hyneri.clln tGL·c~;-:
tt:-rum "'D
r=:.os--c:JcFli. (Vergeli:_ih. de po si Üf:: iE Je tGbe:L)
:Jesondarks lijkt het beter , om de literatuur niet verder tE
lasten, de n ~am v.:m I·isl tzer, Lychno- Hypericetum 'l'feer in ere
te herstellèn.
Van de o.t:'üa~;:e;· vaL C1e tv-TGede gemeenschap bleken er tw·ee in è'T
andGre een{u.. ~d. ow:""'rgc:b:cacht te vrordcm, Dit waren juist ce 2
opnamen m3t Orchis morio (Harlekijn) ! Deze geneenschap was dur
floristisch hetsro~een.
Vergb..Li.ikinu-: L'v.sreenkomst vertonen opnamen van Reynders en
Reynders ( î 952) ~~an brabm te~~venen uit Noord-holland, dus uit
hetzelfde gebied waaruit het grootste de.el van de door ons vc--·
werkte opnamen komen. In de overgang van rietland naar veenvegetatie beschrijve~ zij goed vergelijkbare vegetatiesl welke zi~
syntaxon)misch niet anders kunnen plaatsen dan als 'Ymoerasweiden11 die l.n het Eo:.inion horen. Dit is voorstelbaar, omdat ~le.c;t-
hoff, Dijk { Passolier ( 1942) in hun overzicht der planteng<~.,.
meenschapTJenhet Ca.:. thion niet erkenden, Het Cal thion palustrii'
zoals dat in 1957 d~or Tlixen werd beschreven, lijkt in zijn i:houd indar~h~d nau1 elijks meer op het Calthion van nu, daar
één assc~~atie bij ons niet voorkomt en de beide andere heterG-geen w2.r3J:J. f'll ovGr:_gens goed onder te brengen in andere ver-·
bonden. 'iet nmrre iJ de tabel van het transsect uit Reynders
en Reynd~rs (1952) is de eerste eenheid in opnamen 3, 4 en 5

.
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herkenbaar. Het probleem is_dat in dè iiteratuur cie eenheden
7 en 8 niet goed uit elkaar te houden zijn. ·De ind:t'..lk bestaat
wèl, dat de Hollan'dse vegetaties , waaraan de associaties ook
beschreven zijn, veel beter aansluiten dan die uit ~oord \./est - Overijssel. Daar >wrdton va2k frag:,;.ontaire Cai thionachtige begroeiingen aangetroffen i~ de uiterst soortsnrijke Caricion davallianae-ve~etaties, waarin elementen uit talkeverbonden meespelen. Desondanks_komen we wel verbandskensoorten als Lychnis en Luzula (Koekoeksbloem en Veldbies)
vaak met Calt&a (D 0 tter) tegen, in gezelschap van diverse
r:olinietaiia- Svortcm. Dan komt ook "oijna al tijd Urehls
praetermissa voor (Rietorchis) en vaak Hy:pericum tetrapterum (Gevleu~eld Hertsho~i) en ~pipactis palustris (Moeraswespenorchis). Zelf vonden we dit soort v~getatie bij Zwartsluis in jonge trilvenen (verslag werkgroepenweekend .1974,
eerste t1vee opnamen, vgl. ook Kuiper en Sega1, +954). Ln ook
bij Kuiper (195E3) blijken tot Cirsio- Eolinietum of daaraan
voorafgaande fasen gerekende vegetaties de al genoeude Calthionsoorten op te tre~en, hoewel aeze soorten door he~ vnl.
·ü;) de e.<o.Evullingen OJJ cle t;:~l:küi•"n ;;<:,r(~-:;E vt:rmeld ton ou.s
niet als bijeen horend herkend z~jn, in tegenstelling tot
- Reynders en Reynders. Het is waaerschijnliJk d~t slechts
door venverking het zeer talrijke laagveenmateriaal een reclelijke indeling te verwachten is. In dk geval blijkt de
tweede gohleenschap behalve dat zij heterc;een is, z:ker Li~~
tot het Calthion te rno~~en worden ger~kend, daar zowel Calthion-als Moliniin soorten er weinig in voorkomen.;~~t is
is 1vaarschijnlijk het beste onder te brengen in het Agropyro- Rumicion crispi. Orchis praetermissa (Rietorchis) kqmtneer voor in de tweede dan in de eerste. gemeenschap. ~Janneer
de laatste echter uit het Calthion gaat, wordt Orchis praetermissa differentiërend voor de gemeenschap van Lychnis floscuculi en Hyperiourn tetrapterurn.
Onderverdeling: In beide assoèiaties bracht heltzer ondE?r·verdelingen aan, die door Westhoff & Den Held zijn overgeno~en. Deze waren op ze~r weinig materiaal,iebaseerd, en waar
bij het Lychno ~ Hypericetum tetrapteri bleek de tweedeling
in onze numerieke klassificatie anders uit te vallen. In
de laatste t.:;emeenschap bleken tvree sleUJb.elopnamen verplaatst
te zijn, zodat ook daar de verdeling niet meer ht>rkenbaar is.
Zeker zolang er zo weinig materiaal is, is een onderverdeling van de eerste associa~ie ODYWG'elijk. Over de tweede kun-

nen we ~een oor~ae:vell0~.
'.I'.:
plaatst is en cle zdfna;, _ ;.-'
' .. -:_jfelacllt::g i2
StandF).aat~; De vegetati :_· u~;Î_·d~<" ,::"--c::-t:o:0f::'e:: in ovel',':CJ"~;
tussen le ;alckers en tT:L'"ver.. ,'!n 1 v,,,,- cL: g:c-:;::d-vmterstarr.i iets
onre{!olmatig<'c> is èian in 11é::t tTi}·<een :'8jf, ~-::-:.::_- C'('~~ uct. -in
jon.;e trilvsr:.<:::n 1 die no~; l_~:,t 0tev: v8r>~·-À.tn·"- ;ijn. In t·:j_de
situaties hdl1 kvel een ro~- opele:L Ileic;e e-e:J.::;enschappen konen
van r: 'lat sen 1.ie gsmaaid vJO:rJen. Volgt:ns Lel tz•Y(' ( Î 9L'r9) ZC:èl
de hreede OïJzuurdere plaatsen v::-c"kOn'.::Yl da:1 do c;erste !
'le.:"~,f~Pl'l~-1-~l:llË~:
D'-~ E-t~rs~~ G~·· ~~ _.- ~ .1ap 1~-c'r~:-:· l'"Jlcl.~-V8 ir1 IJoQ:-rd
Ho.Lla:qéi ook eléLE::rs voor. Opnmn:m van h:,·c ;:,uldlo.arc'lc:c·lilc'-":·: r:1·
van de Vecntplasse~ behoren er 0ok too, eveh als vegctQ~ic~
in Hcord- 'ÎS':Jt -- CverijseL v{c heb'îen de incl.Tuk dat 6·~ ~;-:;n"'''"' ·
sçhap met Opiüo.> vosum(ldcleTtong) alleen in ~i est- :·~e 'e:-:_,:-._,-Jl
-, üorkNnt, zo zij é~:i_s afzonderJ.i,i~:e gemeenschap gehandhLèa-Cl él:'_e~
te wo:cden. Dat i.s VEnuit ons IJateriaal echter niot te beesT,
de1e':l,

1

ko i.u -.!1 t..eze veget::..~ies ::s 1 de.t Z~'" c'0K
aantaJ soorten l evatten cl_ie t0-t· het verbond Cal thion D!l~
1ustr;_s gere.:enëc ";::::·den, Over dat Cal thion zelf hcmnen w~ .,
eeen uits_",_._·e.e.k do<;r_, 1eha} ve èan da.t de daarin onderscheiden
'1Ss"cic,ti 3s b2.'0JG,;;nil; ~~lf' we:;;' l;o::._'ucgevonclen zijn. Tot nu te::-:
is niet be'1ande:r._ü_ eE nheirl twee 1.Ü t de grote tabel, :8eze bevat
voo~al opnamen uit let Drentse Aa-gebied, voorkomend op ver
nig~ budems, die Tecentelijk van beheer zijn gewisseld. Ze zij~
gekenmerkt door hP-I- optreden van de nogal ongebruikelijke conbinatie PoL pratensis (Veldbernmdgras), Uquisetum fluviatile
(Holp~Jp), Glyceria maxima (Liesgras) en Stellaria alsine .
We ve~oeJb' dat Oï· er enkele jaren die ve,getati~ er anders
uit zu~len zien. Vocrlopig is er geen andere opvatting mogelij'
dan de ee~eid te b1schouwen als een verbondsfragment, -dat de
grootste affjniteit tot het Senecioni - Brameturn s.l. heeft.
Optimaal Jr0men erin voor Carex acutiformis (I1oeraszegge) en
Caltha paiustris (Dctter), en het heeft een even groot aandeel aan Jal th.ion - soorten als de andere eenheden. I-1ogelijk
kan men ec'1.ter bij rader onderzoek die vegetaties ook vaker
terugvinden, Aie clar onder de associatie Glycerio - Calthetum zouden ku1men werden gevangen.
Hé.i-i:;

r~en

{~Clll.CE:!1SC 12cPlJéli;

]Censoorten en Kenbaarheid., ·
Doordat we werken binnen een te aanvaarden kader, kunnen WG
geen uitspraak doen over de kwaliteit van de aangegeven differentiërende soorten. Uiteraard zijn kensoorten slechts bijzondere gevallen van differentiërende soorten, en "echte" ken- ,
soorten meestGal te zeldzaam om bruill::baar1te zijn; in verband
met de naamgeving is het echter om over kensoorten te beschikken" \Jij zijn van mening, dat , hoewel het nog steeds minder
gebruikelijk is, gemeenschappen of liever vegetatie - eenheden, als ze·goed herkenbaar zijn, een naam verdienen, of
er nu kensoorten zijn of niet. Die herkenbaarheid is behalve
aan de fysiognomie ook te danken aan het landschapstype, waarin de vegetaties voorkomen.
De eerste associatie, het Crepido - Juneeturn , vinden we alleen in:heide- of veenlandschappen langs kleine beekjes,
herkenba:àr aan het talrijke voorkomen van Caricion curto nigrae ~'elementen (zie tabel 2). Het scirpetum komt vooral
in sterk- door kwel beïnvloede gebieden voor,. Ook meestal weer
beekdalen, Het Ranunculo - .~enucionetum he::"kenne:n 't/8 aan de
Aeropyro _, Rur.licion soorten, dus 's winters geinunuecrG.e
plaatsen, terwijl het Trifolio - Senecionetum veel Arrhenaterion - soorten bevat, dus op iets drogere plaatsen met betrek-·
kelijk goed van nutriënten voorziene~ 'todoms -v,;orL._;rt+.. Beide
associaties :vinden we niet 'in de kleinere beekdalen.. Het 1ychno -~ Hypericetum tetrapteri tenslotte vinden we voora~t in
trilvenen, dus eenvoudig herkenbaar aan de soorten der Phragmi tetalia.
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'..Cot slot nog een klein overzichtje
sociati3s.

':lr~···
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as·

Wes±hoff & ~dn Held
Crepido - Juneeturn

Crepido -- Juncetum

Scirpetum eylvatici

Scirpetum Syl va "dei

Seneoioni - Brometum

Ranunculo - Senecione h1m

t

Trifolio pratensis - Brameturn racemosi Saxifragetosum gram1la tae.

'

Trifolio pratensis - Brameturn racemosi Cariceto-·
sum nigr2.e.
Gemeenschap van H::pericum te- ·
~:rapterum en Lychr is flos:-cu- ·
'JUli,.

Lyck·? - HypEheeturn te-

Gemeensc~~~ v~n Cihiogl~ssum

x x x.

trapteri.

vulgaturn en Orchü Noriu
Over <Je moslaat en bOliJ2lani;§.:n.

J:n plAnt.ensociolog-:_sche onderzoekinge:1 ia het gebruikelijk de
r.ioslaag ill& b een hl lf oog e· :heleraaaJ niet te bekijken, Als welopgevoele Sjokkers hebben wij ons ui tere.ard '!:Iel met de mossen
beziggehouden maar omdat tijdens dit onderzoek in dezen onze
opvoeü.ing nog doorging zijn een aantal van de resultaten niet
voileéli 6 • Een dt:o-..1 der opnamen zijn door andere:-1 gemaakt 1 wier
mossenkem1is ons niet bekend isy en samenvoegen van goed onderz·
zachte en oppervlakkig bekeken moslagen kan tot schijnresultaten
leiden. Bij het uitschrijven van de tabel het ~-k een aantal
kritische p~oepen uitgezocht, bv. Pellia, Calypogeia (Buide~mos)
Pohlia (Pe~;:;rmos), en Bryum (Knikmos), waarvoor soms goed gedetermin~eréle, sooms niet gedetermineerde soorten zijn opgegeven.
De mossen z~jn niet betrokken in de klassificatie van de opnamen, t~~ eerste om de vermelde onvolledigheid, ten tweede om
dat mosden behalve taxonomisch ook vaak ecologisch anders zijn,
en reagerén op ar.dere factoren. Mosvegetaties kunnen dezelfde
zijn teN~ijl in Een vegetatie van de hogere planter duidelijk
verschillen kunnen optreden, en andersom.
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•l;_-t, Yon-:1 ik ook in het Calthion- hlatariL.c...:., :_
'-' :;:: ;;·oor ee:1 synusiale benadering d:;e; elf'. '-. c::::~ 'r ·.:::·_;__ ';2 ~'';?"~':>-·
gi.l;:::.o begr-oeiingen is toegepast. Desonde.r:.~:;.:: tl:;_2 :.::J: è.'l"t d.c:3e rr..c-csen zich, als we op een iets grovere sch~al kijken redelijk
aan de eenhEden in de tabel
houden, (tabel~~--) 'e hoofdsplit-.
s~~ng
: ;o;_ de klassificatie van de hoger3 :plo.nten was tusson een--heden 1 - 4 enerzijds en 5 - 8 anderzijds. Bij vergelijking
van onderl:Lnge verwantschappen van die eenheden, blijkt eenheid
5 8en soort middenpositie. in te nemen, tov. van de reeds genpem-·
de groepen. Die tweedeling blijkt ook in de mossen duidelijk
Ju~.:;_ug te vinden; vooral. è_e tweede g:::oep die ge-::1:i.dd:ü·:l hOCé':':·,
bedekking en totaal soortenaante.l oplvert. Deze J aatste g:::oep
de s:::orten die allcmzcal thui.s horen op zure, humeuze standp~o.atsen, tenJijl de scorten van de eerste groep voedselrijke,
al de.n niet humèuze standplaatsen preferere.rt.
Waar komt de moslaag het best ontwi1:keld voor? Dit lijkt me
voor een belangrijk deel· een biestie van licht. De mossen zijn
vooral actief in het voor- en najaar, en als er dan -,"eel licht
is f is dat gunstig voor hun productie: het z~.j11 inr.:c~s · g:·cene
pla.1t::m. Aan deze. voorvnar~c kan vv::Jrden v0··.de.r'-::. c.p hree P"1.nie,·
ren. In een erg voedsolarm milieu, zoaJ.s b7. sc::--uügc Crcpü~;.;
Juncetum standplaatsen, is de productie van de Vege·catie erg
gering, hetgeen een goede lichtvoorziening go.c';.mden·t. Opval:,,
lend is dat uit de proeven van Kirste & Vla:l.tL'J~::' (1955) bleek,
dat de mossen bij bemesting yardwijnen ! · E -~-:: ar1d.Pë't:' mog·elij:t-·
heid is dat er zorgvuldig gemaaid :.en afgcvo•'L'd WOl'•' J~ 1 ·zoals
in nette hooilanden gebruü:elijk is. Daarnaast sp:::}.en cok min
of meer historische factoren een rol; ·: ··:.~;-. 1:':;.. L:-·t; L.ale vegetatiedek is verwijderd komen al spoc0.iz pioniers, die forse stukken kunnen bedekken, en vrij lang stand kunnen houden.
·.,. .. .-i\Janneer maaien achter1-vege blijft worden mossen en de _lage
kruidlaag verstikt en kunnen slechts Purhyngium praelonguni
(Fijn Laddermos) en Brachythecium rutabulum (Dikkopmos) zich
goed hai_ldhaven. ~ot die lage kruidlaag behoren ook de "bossoorten", die wel eens in Calthion -·vegetaties worden aan_
' ·getroffen.
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Eén of :meer ~.;:eren bebben wij de volgende als bosplanten bescho~wde soorten in ~althionvegetaties aangetroffen: anemone
nemo1_osa (:·3osanemocn), Carex elongata (.ulzenzegge), Carex reli1ota( vJijiaarzeg;e), Golchium autur.male (Herfsttiji.oos), Ga1:·e
lcd;ee (3')sgs"l.s ~'-'~-:'). Lysimachia ner::or-m1 (:Sosw·ederik), Phyte;ll ·
ni;:c"ltn (,~''''L'"GE: Tê)tnzel), F:r:i.,üule_.elacior (Slanke Sleutelblo<:
Ranunculus dUrlco:c.ms· (Gulden Boterblo en), en 3tellaria neraor;;;o
( Sosrrli'~r).
De meeste koBen voo:r op beekbegeleidende bossen op goede g:ronL
(alno - ici~irT\ sf ook wel in elzenbroekbossen. (alnion 2lutir
sae) Vno~te ziun er diverse soo:rten, die in het bos een even
gewonw v~rschijnlDè< zijn als dae.rbui ten, bv. Deschampsia cef3l;:::.
tosa (Rmw 3uele), Ajuga reptans (r~ruipend Zeneg:roen).
·
Over de vraa,; ho<o u.eze soorten het nu bui ten het bos kunnen u~:
houc~en, is a~ veel gesch:reven. Het is gebruib~üijk de verklar:ï·
te· zoeken in de ho:;e luchtvochtigheid van de beekdalen waarin
deze soo~ten vooral buiten het bos treden, maar dit is m.i.
slechts een ~1el van de verklaring. Deze echte (±Obligate)
bosplante~ hebben gemee~ ~at ~e vroee in het j~ar bloeien en
:iroen zijn. ':laa:cv oor L', ·;. ~ r;': ,; no6_j_C, in de boss en me reikt (la~
bodem doordat 0.e bom§n no;.2: kaal zijn, in de graslanden doorc;~
de hoc;e l.ruidlaag- netjes ceh0oid is, of doordat deze ontbreek1>
door de :r·~lati8ve armoede v2.n de bodem. (Bv. op de "prairie" \'
de Hautes Fa5DBS ~aar Tri~ntalis (Zevenster) en Anemone recal
matig gevonden ua:cden) Zo kunnen ?;e zonder veel konkurrentie
zich :Ln het ,;rasland han;:,;,haven, r.ioordat hun grootste activite:'_
ligt voor die der grassen. Dat de lichtintensi tei tjop de bodev·
onder een hoge J "'ag van grassen en kruiden 's zomers erg laai,;
kan_ zijn, bs1áj:o.en metingen cèie Knapp · ( 1971 ) in zijn leerboek
he~ft opgenomen : minder dan 5 ~ van het daglicht in de bodeulaag ! (p. 98) :Git verklaart de handhaving, maa:c nog niet de
vestiginf. Om zicl1 te kunnen vestigen in een vegetatie dient
een soor-c redelijke konkurrentiekracht te bezitten, juist ook
in de jongste J..evensstadia, of de konkurrentie effectief wéte,
te vermij "en. -,lele bosplanten lijken hiertoe namvelijks in
staat, hoe>vel ik daarover nooit experinenteel werk heb ge zier.
_!l)uTatic
Het is e0htar wel waarschijnlijk dat een gro6t deel va~ de ~c
in graslanden hetzij door grote diasporendruk zijn onh;taan,
hetzij restar..J:popula ties zijn, m.a.w. door hun overblijven<.!.(~
aard. ( vïortelstokker, bollen, e.d.) zich na het vermrijnen v:,,~
het tos in. de verarderende vegetatie hebben gehandhaafd.
,···.
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en verscheidene vfaarneL1ingen. Elke oosterling
kent uit ervaring de berBen met bosanemonen, waar al lang.gele'
den a.e bomen zijn gekapt • .LJn in "llilde Planten" deel 3 p. 254
vermelden de schrijvers het standhouden van Geum rivale ( Knilekend Nagelkruid) zo'n 100 jaerna hcot kappen van het Beekber,;;erwoud. Uo~elijk zijn dit ~chter uitzonneringen. In het Drentse
J\.a - gebied wordt hervestivi·n<S van di verse bossoorten 1raargenomen; deze lcomen echter teru5 in goed behee;r.de~ ~· del en, die
dus re;;?;elma tig genaaid en zo verschraald 1vorden. Hoe men ook
het voorkomen van bossoorten in hooilanden denkt te V8rklaren,
het is voo:r- hun· hö.ndl:tfJv:i_ng zonder twijfe:;_ nood.ziiri:eiijk ~[at dE..
vegetaties gemaaid worden.· ~anneer dit achterwe~e blijft neemt
al snel de verruiginG toe en het soortenaantal af. Vaak komen
één of enkeke soorten tot dominantie (bv. 3cirpus SJlvestris
(Bosbies), Filipendula ulmaria (rioerasspirea), ook: Totus uliginosus (lloerasrolklave::::-) ! )
De Calthion-v_getaties zijn dus beslist geen natuurlijke vegetaties. De enige bijna- natuurlijke vegetatie was een Crepido- Juncetum op de Fagne VJa1lone bij een ru,· :i..n h0t veen langs
de: H.elle, dus in ;;en ,,:erke lnr8lsituatie.
~:i
-,-3ge;tatie ~ovoru.t
nooit gemaaid en blijft desondanks in stand.
Over

Verbondskensoorten.

Tot nog toe hebben we vrijwel volledig de bcoo::::-:8ling der soor
ten van ll es tl1off & Den Held aangerwuden. vooraJ_ omdat dit over
ziehtswerk het uitgangspunt van onze studie Has. de kunnen
echter op grond van ervaringen in het veld en met onze tabel,
alsmede na vergelijking met de literatuur een aantal soorten
de revue laten passeren. 1/e kunnen ui teraard slechts onze ervar
ervaringen vergelijken net tabçllen van anderen, om een uits
spraak te kunnen d~en over de trouw van soorten aan.het .onderzochte verbond.
De door Westhoff & Den Held als kensoorten genoemd~ soorten
ZlJn net uitzondering van Taraxacwrr hollandicum (Paardebloem)
alle in ons materiaal vertegemvoordigc1,
1. Carex disticha (Tweerijige Zegge) heeft zoals vele Carexsoorten de neiging tot het vormen van ui tge·oreide facies
in vegetaties die meer naar het.Agropyro- Rumicion neigen
dan naar het Calthion. Eogelijkis het door selectief opnemen van juist niet de soortenarme dichte facies, in ons
materiaal zeker niet het ecoioiisch O)timrim van de soort.

·'f

Uit onze tabel blijkt wel, dat, als men de soort als karakt8restiek voor het Cal thion ·wil beschomren, deze als transgrediërend
verhondskensoort kan vvorG.en oyt;ev& -r;, va.m'leGe zijn duidelijk>.:.
optimum in het 'l'rifolio pratensis - Jrometum raceuosi Saxifra,ç;etosu:n granulatae (juist het droocst'.s type).
2. Scirpus sylvu,ticu::J{]Jqsb:b~s).,wordt, zo b~ijk_b uit ouzeu.lQ41!l·~l
terecht uoor ~esthoff & Den Held als trans~redi~rentie verbon~s
kensoort beschouwd.
Lychnis flos-èuculi, in ons Lnr~ zeer al)emeen, 'Wrdt terecht
~oor ~èsthoff & Den Held als optimaal opgegeven in het Ualthion.
dt:ze inciruk wordt bevestigd door de Gverzichtstabel in Klapp
7,.

(1965).

4. Juncus acutiflorus (Veldrus) blijkt in onze tabel niet differentierend voor het Crepido - Juncetum, al bereikt deze er ivel
zijn opti.num. Het is echter onjuist de soort als kensoort te
beschoûuen vanwe_;e zijn ui tJrukkelijke t!reede optinurrr in Caricion curto - nigrae ve~etaties. Typerend is in dit verband
·.t ie Ó.l':.
d.6 :..:c/~)ée
2..::.:-:oc ~ltie :<oor o;,JT:i .'',8 n;·,cl,)TZ'->f.-1• ::r:C3 (Tü-·
xen 1937 bv.) uel in het C3ricion c.-n. is geplaatst.
V

IJ. ündanb3 de beperkte verspreidin,; in onze tab8l is Urchis
majalis ( ~3reed.ola.cli,;e urchis) ·wel te b~;;schouwen als kensoort
van het verbond . \Je .>roi'i' ::n db soor·c, bv. ook aan :i_n h8t Cre-

pi.do - Juncetu:l.

6. Bramus racemosus(Trosdrav:Lt:holgemo \,esth.of:.:' t:c Den Held
een d.if:f'erenti~rende soort van het A;;ropyro - H.umicion,
blijkt in onze tabel beperkt te zijn tot vegeta-cies die het
meest verwant zijn r:1ei; het .hrrhenatherion. Dat is ook het
geval in de overzichtstabel van Klapp (1965). Hoewel we de
soort '.'leinig zijn tegengeko!'"len, :.12n. ·: we dat het een goede
verhondskensoort is, zoals ook Kla'm ( 1965) en Oberdorfer
( 1957) doen, en uit de ta1Jellen en uit de tabellen van Passarge (1~64) is op te ma~en.

··

7. Lotus ulic;i~1osus (Hoerasrolklaver) is in ons land ook dermate algemeen en synecologisch ,;ijd verbreid, dat het hesehouHen
als gos0.c verbandskensoort mo;s;:; .... ijic ~<~at te Oï)timistisch. is.
:et naEJE: in het 1olio - Cynosuretun komt de soo:rt veel voor,
zonder de.t er direct sprake is van een stt;rk naar het Cal thion
neigende floristische Si:è!rJ.enstelling. '>lel bereikt de soort binr;,,
nen het Galthion zonder twijfel zijn optimum.

t
11

'I

~.

l

I

I~
1

Vervolgens zijn er enkele kensoorten van de orde 11olinietalia
die onze aandacht verdienen:
- Orchis praetermissa ( Rietorchis >Wrdt door 1lesthoff & . 'Den
Held beschouwd als kensoort van de orde. Uit eigen ervaring en
h~:n doorner:Jen van di verse tabellen
uit het Jubel boek krijgen
we ec.4t,er: de. indruk dat deze soort op zijn minst optimaal is
in het Calthion. Het enige andere verbond waarin deze soort
nog kan voorkomen (binnen de orde dan) is het Molinion, en zodra vr~getatiesecht op I·1olinion gaan lijken, lijkt Orèhis praeternissa juist het veld te ruimen . .1e zouden hGrn dus als d.iffercntiërend voor het Calthion kunnen beschouwen.
- Hetzelfde zou, zij het in veel mindere mate ook enigszins
kunnen gelden voor Rhinanthus serotinus (Grote Ratelaar) en
Cirsium palustre (Kale Jonker).
Zo zouden we, voor het verbond Calthion palustris, tot het volgende rijtje ken- en differentiërende soorten kunnen komen:
Caltha palustris
flos-cuculi
·Lotus uliginosus
Scirpus sylvaticus
Carex disticha
'Crepis paludosa
urchis najalis
Bronus racemosus
1uzula multiflora
ssp.multiflora
Eyosotis scorpioides
Orchis pra0ternissa
2.~yclmis

11

1

\

v, 0
v, 0
v, 0
v, t
v, t
V

verbandskensoort
soort, differ0ntiërend· yoor::;het· vibr:.::bond binnen de orde
t = Gransgrediërend
0 = optimaal

V

V

V

d

V

d
d

:::::

Aan het slot van dit verslageil ik graag een heleboel sjokh;rs en oud- sjokkers bedanken voor het enthousiasme; waarnee
ze hebben meegedaan aan het onderzoek. Hoewel ook hier weer nie
nh:t naar volledigheid kan worden gestreefd, zijn d.ü net name:
Hans

Ba\!8CO

.uls van 3E::rcum
l~'ïaarten Brand
l'îark de Does
Heinjo During
~artin

van GE::nderen

pet8r Hovenkamp
peter-Jan Keizer
Tom 1\.uiper
Maria van· Noord·iüjk
heine van

Noord~ijk

Jan Schnmrs
Joop

e.

.Smittenburg

Ivfarco Spooren
Machteld TE::rlingen
Earja de Vries
Voorts vdldti ik dhr v. ei. Steeg uit Nijmegen bcdánken voor enkele opnÇtmen uit de Bruuk. P<.;ter HovEmkamp heeft P",l bel"è.mt;-rijk
aandeel gehad in het "computer - klaar" maken van ·oJ,z<:> o:.mamcm,
terwijl in het bijzonder drs. Paulino Hogeweg me zeer ter zijde heeft ~estaan met-adviezen en haar programma ~n faciliteiten
beschikbaar stelde voor deze ge5evens. Dank.

j
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Toelichting bij tabel 1
;['ussen 6lk paar o~maraen 1vordt een verschil- (dus veruantschaps--)
maat be;rekend. Dp-grond van deze maten worden vervolgens volgens een bepaald kri terium ( iiard' s cri terio:~) opnamen samengevoegd. Op deze raanier onatar~t een dendro'~rara (een boomvorr::tige
structuur). L:ie voor een goede uitleg liueller- Dombois & J>llenberg, Aims and Hethods of Vegetation i!icology, 1974. Dit
boek zit in de Sjokgroep-bibliotheek, ahmar h8'~ 3eleend kan
worden.
DmY. een i. ~:::·itsriuut ~ovnrt'.:t CLit dendrOJTdi'! op c~~t:. . ·ï;."l~~ ~·11j~e.....:Joo:r'
gesneden, zodat er een aantal groepen van opna~1en ontstaan. In
ons geval zijn dit er dus 8.
!!et d,-, soorten is hetzelfde gedaÈm; in dit gevul hebben we /:

Tabel 1: Mate van voorkomen (a) an presentie (b, in S~) in de
eenheden van de soorten die 3 of meer keer voorkomen. ;·"3 vol~r
orde van cte soorten is als in het soorten-dendro",ram.~ :ie soorten
die 3, .::~ ~ of 5 h3l'lr voor.kor:t...::n sta~).n achteraan op 1.~~ ~·c.'-::1.;. ·sit3che
·volcorde, De soortengroepen zijn genummerd volgens de ]>laats in
het dendrograrn.

leehts oo het al of nièt voorkomen in een opname gelet, en
iet op de bedekking. Dé groepen ·zijn hierarclüsch genummerd,
us de eerste splitsing în het dendragram is in groepen I en J:I,
hnnen I ivorelen groepen ·A en B ~ndersche.iden, waarin vJeer verchillende groepen te oriderschei.den 1<aren,
e mate van voorkomen is· de gemiddelde bedekking in een eenheid,
e bedekking uitgedrukt ïn de syrnbool-waç.rden van de eenvoudj_ge
raun-Blanquet- schaal (met+=·-;;- ;1 = 1 ;2 =? etco) Uoveni_Gn ~üjn bedekkingen VaJ1 0 (= ontbreken ,in een Opname) meegere~
nd in het gemülde1de. De presentie is gewoon het percentage
n de opnamen in deze eenheid 1váarin de .soort voorkomt.
. Ajuga komt in de eerste eenhe,id slechts in één opname voor,
us presentie 7 ~o· ) en heeft da . rin een ~. dus mate van voormen is 0,035 , afgerond· 0,04.

1

~

Lychnis flos-cuculi
-446 64
Lquisetum palustre
.32 36
[lrchis majalis
.
Anthoxanthum odorabxn
• 93----{1
1 .2:) UG
iloleus -~anatuG
_,,urne x 1J.ca er·
.U6 l::i6
. ::hry s ah theroum j_c:ucçmth.
GynoBur·u.f.:; cri:.;tatus
• 14 21
:~hinantlms serotinus
'rifolinn /.11'"","~ t,··; . ·,:-.)8
_, _; -· 11 14
.57 57
_J: lantago lanceolata
r:.14 57
.lg·rostic Gtolonifera
.68 43
:are x acuta
.07 14
o\lopecurus GE;nicula tus
.32 36
.lyceria fluitans
.04 07
ellis perennis
_ 'ggina procumbens
.07 07
.64 71
·. 1nunculus flammula
.54 tj)
oneei.o ngna ti.ct~-D
.68 74
;•ifoliur;, repens
• 18 14
mcus articulatus
.21 14
.'}1},9~S subuliflorus
,_::,1-t:Jla palustris
1.1i3 86
.4-6 43
. ;ui:'Jctum fl-L1viatile
• 21 36
tellaria palustris
.e6 E36
\;_,J.rdamine pratensis
.71 71
· yosotis spec. 1 )
.46 57
0nncus effusus
1 • 50 93
-.i.cJ.nunculus repe.ns
Lysimachiä nummularia
.43:.64.
.07 07
\.;lycerül l:W.XÜQä
;~_:tellaria al sine
• 11 21
I:t1alaris ärundinacea:
J,_}_opecurus pratensis
.07 07.
• 11 21
~:; tellaria graminea
.';J4 50
iilipendula ui ma ria
.39 29
i::icirpus sylvaticus
.e9 79
Po a trivialis
Hnmex obtusifolius
.r:;~:t.

Vervolg van tabel 1.

• 9i? 92
.50 50

.69 94
~<fEJ:'1'5

• 13 19
1.W 75 1.6~ "81
1.79100 1 . 44- 81
1. 1}1 ()0 .78100
..
.22 3B
--- -.19 25
• 21 42 .28 31
"21 3) .dU D1
.25 33 .56 63
.1 1 2? .13 13
.os os .47 :51
.04 oe .09 13
.0:5 OG
,()') ·19
.oe 17 .06 06
.42 42 .06 p;
"' .... 66
.4-ó 4~~ • 16 13
.Ob 08 . 13 13
:

~

9:~

;')2

.17 33
.92 75

.96 d3
.513 67
1117100
.• 33 4<3
.96 67
.79 8)
.1) 17
.04 Od
.79 'JI-_)
.50 25
.42 58

.22 38
.53 69
.06 13

.18 27

.14 27

.H 25' .2:5 27
. ï~) 63 .86 55
.44 56
.0'5 06

.45 55

,.03 06

.14 18

.

~

8d

06
Ol'i

w
L.:-7

12

94
5~~

24
59
H3

06
12
12
06
12
24
18
35
06

• 95 .so 1. 21 ·86
.05 10
.35 -30 1. 29 -71
.oü -70 1. 57100 .30 50 .71100

70
44
7
62
82
81
:1-

13
.10 10

.06 13
.03 06
.o3 o6
.06
.19
.09
.81
.28

13
19
19
50
25

.59 81
.28 3E3
• ~)8 38
.78 63
.38 39
.19 19
.)8 38
.19 19
;25 31
.13 13
1. 53 94
1.00 94
.97 56
.19 25

2?

.07 14
.14 14

.03 06
.13 0
.06 06
.o5 09

.05. JO

• 1iJ 36

.05 10

")

.é35
.03
()~) 06
.06
p
.2fl 25
.09 19 .• .62
.0,6 13 .06
.59 BB .85
• 31 56 .41
.09 19 .38
1.22 75 .62
.25 50 .09
.1) 06 .uc
.03 06 .06
.06 06 .06
.09 -13 . • 03
.03 03 .06
.19 25 .32
.06 OG • 21
.03 06 .35
.u:;, 06 .03

.

1. 75
1 • C..)
''<

.79 ffi2
,68 14
.09 12
1. 761 QO
1..-59100
1.06 94
.12 12
• 74 53
.44 35
.44 H
.79 71
.0) Ob
• 1 5 18
.06 12
.09 12
.24 24
.03 06
.26 41
• O(î ..

.05 09
.55 27
.14 H3
.45 55
.32 55
.23 27
.27 36
.27 36

. =)0 30
.1 0 20
7!,)_) 40

.2h

--'

14 29
.07 14
.07 14
.14 29

20

• 10 10, .•
.20 40 .43 57
.15 ·30 . 21 43
.05 1G
.05 10
.40 40

.05 09
• 18 09
.14 18
.32 36
.1f:l 09
.23 18

.30 20
.10 20
,50 40

vervolg van tabel 1.

27
35
5
16
7
10
10
6
31
9
34'
13
12

44
35
14
76'
543260
35
14
19
12
9
11

44
28
39
6
--'1

'--J'--)

Vervolg ta'lkel

Vervolg tabel 1

Rumex crispus
.04 07
.03-06 .03·06
Carex hirta
.04 07
.03 06 .03·06
Lathyrus IJraterwis
,07 1t1
.. 0 1) 13 _.29 29..
:!i'estucE\ })r!Ü8nsis
,')J 71" .2·1 ))
.1 > J~· .56 ·47
l'olygomJ.1U am,Jlli bi wn
._1_1_1_.
. 0) .06 . 12 24
1,.1 Achillea ptarmica
.29 21
.08 17
.09 ·12
Deschar·1psia ces pi tos a • 11 14 , 04 08 • Oó OG • 06 06
k .'Qs tis -~..!.1!::!.~-.ê.________ , 29 .1A___ ".1}_~ ' 5 __ J.j_Q~_?_JJL___ ..
C.~·.i.I'<.~X l2i{(i:'a
.,5() )1·:)
~~~t) ó'j
>.J6 'i) .71: ~/:J
Juncus acutiflorus'
.29 14 .')8 33 .06 06 .(y) 47
Polygonum bistort@.
. 35 18 .
Nolinia caerulea
Potentilla erecta
.Oo 12
J~pilobiUin palustre
.04 07 .17 25
.15 12
Viola palustre
.11 14 .04 08
!.•') Angelica syl vet>tris
.04- 07
.28 38 .24
,:irsium palustre
.14 21
• 7['
? 83
.16 25 • 53
P':\ 75
~ :~2 :;c:: i ,0)
'···· .....
'Lj simachia vul,c;aris
.04 08
• 1 r·
J H3
Valeriana officinalis
.n 27 .16 19 .06 12
·,.: Öalaraagrostis canescens.29 29
Peucedanum palu::Jtre
.09 .J :3
hc.1yunthes trifolhtta .11 14 .13 17
. 18 1 c'.;
Ca:cex rostrata
.11 14 .04 oe
Potentilla palustris
.36 29
.06 06
Iris pseudacorus
• 11 21
.08 08
Galium palustre
1 .46100 1 .oo 92 .28 44 .41 47
li'ientha spec 2)
. 75,86 .04 08
.06 12
Galium uliginosum
.39 29 • 71 42 .03 06 .09 12
Valeriana di0ica
.25 29 .)) 17 .06 06
Orchis maculata
.04 07
l+ Agi:·ostis canina
.64 43
• 03 06 .21 24
Hydrocotyle vulgaris
. 1 ~ 21
.26 18
Carex panicea
.14 07
.21 24
Luzula multiflora
.07 07 .04 OB .06 n
.09 12
Lythrum saliearia
.07 14
.03,06 .03 06:;:::> l'.iupa torlurn cannabinurn
,_
.07 07
.06 P·
Lycopus europaeus
.07 14
.03 06
Hyperiourn tetrapterurn .04 07
. 21 24
Phragmites australis
.04 07
.13 19 .26 29
Orchis praetennissa 3).
.09 12
'fhypha angustifolia
'

1

.)

~

.16
.09
.16
.09

2')

19
25
13
.32 16
.27 45
.18 27
31 1.23 81
44 2.45100
13 .86 55
06 .59 55
.32 64
13 .45 34
1 • 00 73
75 .91 55
651.09 75
50 ,45 55
19 .27 36
19 • 41 36
• 23 27
.09 18
.09 09
.27 45
.18 18

.09 13
.03 06
• 22
.75
.25
.03

.09
.69
.59
.55
,}8
. 22

75 1 • o5 73
50 .14 18
38 .73 45
06 .18 27
13 • 14 2'7
1 • 27 91
.05 09
.09 09
.03 06 .23 36
.14 27
.09 13
• 03 "o6
.09 19
.06 06 .09 09

.47
.47
.25
.12
.09

7 Krulzuring
6 Ruige Zegge
1 3 Veldla th:y:rus
26 Beemdlangbloem
8 V_~?.JlliQ.r:.:tel
13 idlde Eertram
12 Ruwe Smele
._10 10
13 Gewoon Struisgr.
.20 10
...---·------::-:::--"'--"'-""""""""'-:'
1 . ,14 57
42 Geuone Zegge
32 Bosrus
1 1 Adderwortel
8 Pijpestroetje
.29 14
9 Tormentil
21 Moeras b. wederik
.20 40 .21 43
16 ~qoerasviool tje
.57
43
. 20 20
40
i!Jngelwortel
1
.oo
86
.65 60
63
Kale Jonker
1
•.
00100
.60 91
56 Noerasrolkla.ver
2.35 90
15 Gewone ~ederik
.40 40
19 Grote valeriaan
• 50 50
11 Hennegras
1•
40
7
f.ielkeppe
-.45 30
'iO
\jaterdrieblad
._60 30
9
Snavelzeé5ge
.05 10
9 ·1iat13raardbei
.40 20
8 .Gele Lis
.15 30 .14 14
72 F;oeraswals tro
1 •. 20 100 .43 57
38 f'iunt
.85 80 .71 86
23 Kleverig ~ialstro
•. 20 10
12
Kleine Valeriaan
.10 10
6 Gevlecte Orchis
32 Kruipend Struisgr •
.70 50 1.43100
15 viaternavel
.40 30 2.00 71
6 Blauwe Zegge
16 Veelbl. Veldbies
.43 29
~20 30
114 Kattestaart
.50 60 .14 14
10 Koninginnekruid
.25 30 .36 29
12 llolfspoot
.20 40 .36 57
13 Gevl. Hertshooi
.65 50
25-Hiet
1; 90 80 2.oo100
12 Rietorchis
.35 40 .79 86
6 Kleine Lisdodde 3$'
.50 30 .79 43

.oo

Vervolg tabel 1

Vervolg tabel 1
.09 13
.03 06

nffioinale
.07 07
IIB3 Prunella vulgaris
Potentilla anserina
Ophioglossum vulgatlim
Carex riparia
.symnhytum

.10 10
.59
.03
.06
,06

.18 09

59
06
06
12

.29 57
.79 71
.64100
·: ,86100
.57 71

7
17
8
8
7

Smeerwortel
Brunel
Zilverschoon
Addertong
Oeverzegge

Overige:-----------'''""·~~·--·~-·---·---------=--------------""'"-----:-:---

AcorwJ calamus
.17 14
Arrhena therum el a ti us
Anthri.scus sylvestris
Broraus racernasus
Carex curta
Carex otrubae
.04 07
Carex ovalis
.07 07
Dact~lis

.03 06
• 03 06 • 07 12
. î '7- :25-- -~03 06 ...• 03 ..Ofi
• 25 25 .12 06
• 04 OB
. 06 06 ·

1)

36

2)

.27 43
.21 24
.21 24
.03 06

~lomerata

tleocharis· pal. pal. .32 43
.c;pilobium hirsutum·
Festuca arundinacea
• Oi3 013
Glechoma haderaeen
.04 os
Heracleum sphondylium
.04 07
Hypericum maculatum
.29 14
Juncus filiformis
.04 07
Juncus subnodulosus
1eontodon nudicaulis
Luzula campestris
Lysiraachia nemorum
Lysimachia.thyrsiflora
Pedicularis palustris .36 21
Phleum pratense
Pimpinella major
Ranunculus ficnria
Sanguisorba officinalis.21 14
Scrophularia aquatica·
;3ieglin3·ia decumbens • o3 07
Sium erectum
·
Succisa prateP-sis
.04 07
Urctica clioica
Veronica scutellata
• 14 21

.10 10

.06. 13

. î3 19
.03 06

• 13 19

.06 07
.05 10
.05 10

.03 06
.~n

oG

.0)
.06
.18
.03
.21
.03

06
06

~)

.06 13

~)

..09 18.

.06 06
.03 06
.06 06
.06 13

.40 20

,'14 14
.03 06
.09 13
.03 06

.05 09

3
3
3
3
3
5

.1 0 20

.06 13
.07>113
.13 25
.05 09

5

.05 09
.05 09

3
3
5
3
5
4

• 16 19

.03 06
.03 06

Voornamelijk M. scorpioides,soms M~ cespitosa, niet
onderscheiden wartneer ze niet bloeiend stoqden.
Voornamelijk 11. aquatica, soms ïil. q.rvensis,_ ·idem als

.09 19
3)

4
3

"-)

.06 06
.03 06

-4

3

06.
06
13
06

.49 29

3
3
5
·5
4
4
5
5
·5
3
4

.25 30

• 36 29
.07 14

K~lmees.

Frans Raaigras
J0 ~ .l1i
1

Le:i . .ruiU.

Trosdravik
Zompzet,ge;
Valse Vf!szeggc:
Hazeze<.:,;ge
Kropaar
Gewone ~la terbies
Harig ~iilgenroosje
Pietzwenkgras
ioi>>scJràf
e.':·eklauw
Lantig Hertsho-oi
J)raadrus
l'ö.d.derus
'f'i:n·yn<:.ia
Gewone Veldbies
Boswederik
Hoeraswederik
hoeraskartelblad
'l'imo theegras
Grote Bevernel
Speenkruid
Grote pimpernel
Gevleugeld Helmkruid
r,_'andj es:_::ras
Kleine viatereppe
Blauwe Knoop
Grote Brandnetel
Schildereprijs

De var. junialis inbegrepen.(Gevlekte Rietorchis)

•

l_,:

Tabel 2. Groepswaarden van enkele syntaxonoruische soortengro_E.
pen in de eenheden; deze zijn het get!J."iddëldè 'soOrteriàantai cîle
tot een zekere syntaxonomische groephelwort, cedeeld door het
gemiddeld aantal van alle soorten in een eenheid.
.I!.Jenheid
Calthion
ii.gropyroRumiciori

.137
• 126

E'ilipendulion

.048

Caricion

.043

.153
• 077
.047
.047

.144
• 056
.032
.011

.137
. 070
.039
.03:5

.152
. 080
.080
.019

.156
• 030
.046
.129

.156
. 030
.126
.061

.083
. 131
.048
.060

curto-~.

Arrhenatherion

.064

Phragmitetalia

.057

.064
.054

.145
.023

.112
.045

.059
.040

.020
.013

.004
.156

.0:56

.095

Totaal
31.29 33.75 27.69 33.59 26.63 27.4~ 23.10 24.00
gemiddelde
Toelichtinp; bi.j '.rabel 2: In "Plantengemeenschappen" van \lest-·
hoff & Den Held wordt bij elke syntaxonomische eenheid een
lijst van ken- en differentiërende soorten gegeven. Hiervan
maken we gebruik voor het berekenen van de groeps-waarden.
(J:vlet slechts. één uitzondering, Orchis praetermissa , zie tekst
Van elke opname wordt nu het aantal ·-ran die soorten voor elke ·
eenheid genoteerd, en per eenheid (cluster) woidt het gemiddel
de aantal van die soorten gedeeld door het gemiddelde totale
soortenaantal. ~en voorbeeld. ~en cluster (eenheid) heeft 10
opnamen, die gemiddeld 5 Calthionsoorten bevatten en gemiddeld·
30 soorten hebben. De Cal thion - groepsvmarde is dan ),:
5
30 = 0,167.

Tabel 3. Synoptische (= presentie-) tabel van de mossen. Slechts
mossen die 3 ofmeer keren zijn gevonden, zijn opgenomen. De 4
opnamen ><aarvan geen mosgegvens bekend zijn, zijn niet in de
·vergelijking betrokken. De_R~mei~se cijfers zijri gewoon van de
gebruikelijke mos
schattl~rsscl\aal.
tenheid
Gem. bedekking 5b
Gem. aantal spp.
Totaal aantal spp.

1 .<
16

2 · _; 3

3~1

29
. 6;4

14:

18

,Calliergonella cuspidata
Brachythecium rutabulum
Rhytidiadelphus squarr.
EurhyPchium praelongurn
Calliergon cordifolium
l1nium undulatum
IL
punctatum
Bryum spec. *
Cirriphyllum ·;,iliferum
l:'ohlia spec. **
Climacium dendroides
Physcomi trhun pyriforme
Hnium affine

II!

IV
V

III
I
II

V

Lophocolea bidentata
Chilscyphus polyanthus
Pellia spp.
Calypogeia spec. ***
Hnium hornum
Sphagnum palustre
S.
squarrosus
s.spec.
Polytrichum commune
Aulacorinium palustre

I

I

II
II.

III
IJ;

-?!-

5

6

15
2,3
1D

34
4,7
23

14
3,6
21

43
7,6
31

I

III
III
IV

III
III

III
III

I

II
I

II

III
III
II

7
69
5
22

$

V
I

III
III
II
IV

II:t
IV
IV
II

I

I

II

III

I
I
I

I
I
I

I

I

II

I

I

III
I
II

I

I
I
I
I
I
I
I

III

II

I

II

IV

I

I
I
I

I

II

I

u

I

*· .':.incl. pseudotriquetum
:. incl. bulbifera
**
*** :·vnl. fis sa.

I
III

I
I

II

II
I

II
I

II

II

I
I

96
4,1
9

II
II
II
II
II

I
I
I
I
II

II

I

III ·

IV
II
.I

