t

Kruipnieuws, officieel orgaan van de Plantensociologische
werkgroep van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie.
Jaargang
nr.~
februari '85

46

Voorwoord e.o. laatste

~Drd

Dit is de laatste Kruipnieuws die getypt •_•ui t onze handen
komt. We wensen julLie bij deze de komende jaren vele leesbare Kruipnieuwsen toe en een goed sjokgrpepjaart
Groetjes,
Marga Louissen
Holmsterhurd 69:
9737 LW Groningen

J'Udica Lookman
Koekkoekplein 11
9713 PV Groningen

~

Bintlkruid en Sleutelbloem
Hans-Peter Jung en Henk Kloen
Geslachtsverhouding van plenten
tlenk Kloen
De tllanke Slikken
~ugo Coops en Maarten Zeil~aker
Korstmossen in de Leuwersmeer
t-Jenk Kloen
Kruipnieuwt~es

blz

2

blz

9

blz 16

blz 25
blz 35

Henk Kloen

I

lil
________.:hl

Op een excursie naar La Calamine (d,d, 22-4-'84) tijdens het
Faka in Zuid-Limburg hebben we gekeken naar de b:oei van overblijvend bingelkruid en slanke sleutel bloem. :e :;;:!.anten h:amen samen met bosanemoon, speenkruid, gele dove~etel, hondsdraf, muskuskruid, pinksterbloem .en gele anemoon als ondergroei voor in een licht bos van beuk, wilg (s:;;ec) en ruwe berk,
Er werd een transekt van boven naar beneden langs de helling
gelegd. Doel van het onderzoekje was:
nagaan of er verschil was te vinden in aantal bloemen per
plant en of de bloeitijd langs dit transekt verschilde
'
(.fenologie).
- kijken naar de geslachtsverdeling van bingelY~id langs de
helling.
Langs het transekt werden 7 opnamen gekozen waarin.de planten
bekeken werden (zie .fig. 5), verschillend in hellingen/of
vegetatie,
Fig. 5
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Eij bingelkruid zijn van de c?en ~planten het aantal bloei~
stengels per scheut genoteerd, en van de cl~e" ~:oei- stadium
van de scheut: in knop (kn) wil zeggen nog geen stuifmeel
zichtbaar, oloeieuu (fl) wil zeggen open helmknoppen met
stuifmeel en dood (t) wil zeegen open bloe~etjes waar geen
stuifmeel meer in zit, uitgebloeid.
Bij de sleutelbloem is het aantal bloemen per rozet genoteerd,
en tevens of deze nog in knop zijn (toppen 7an kroonslippen
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tegen elkaar) of in bloei ( met kroonslippen uit elkaar wijzend, toppen los van elkaar).
De gegevens staan in bijgaande tabellen 1 en 2.
Hoeveelheid bloemen/bloemstengels
Bij bingelkruid (fig.l) neemt het aantal Ó bloeistengels af,
bij de ~is dit verband twijfelachtig. Aangezien het om dezelfde plantesoort gaat verwacht je als oorzaak voor verschillen milieufactoren. Het meest voor de hand liggend lijkt mij
de hoeveelheid licht op de helling, die onderaan vermoedelijk
geringer is (onderaan een soort van dal) en de plant in groei
remt. De hoeveelheid vocht kan toenemen naar onder, maar op
de helling zal de grond niet gauw te nat zijn.
Bij de sleutelbloem(fig 2) is een maximum in aantal bloemen
bij opname 3. In opname 1 en 2 is het misschien te droog (bovenaan ligt een akker die niet beschaduwd is; de grond droogt
sneller uit), of door de akker is het milieu anderszins verstoord. Naar onderen neemt het aantal bloemen af, wellicht
ook weer ten gevolge van de afnemende hoeveelheid licht. De
lengte van de bloeistengel (fig 3) toont een heel ander verloop, waarvoor ik geen verklaring heb. In een korte vegetatie
is een lange bloeistengel niet zo nodig, de lengte is dus geen
maat voor "vruchtbaarheid" of "gezondheid", zoals het aantal
bloemen. De lange bloeistengel in opname 6 ligt waarschijnlijk aan het zevenblad, dat de vegetatiehoogte daar opvoert,
in de overigens meer hornogeen uitziende lage vegetatie. Om
op te vallen voor bestuivers moeten de bloemen boven de ve~etatie uitsteken.
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ill§ehil in bloeistadia is af te leiden c;_it; fig. 2 en 4.
Opvallend is dat bij beide plantensoor"en ~et aantal knoppen
in opname 3 en 4 het hoogst is, dus dat hier de planten later bloeien. Achterstand in bloei kan optreden door bv. verschil in temperatuur en hoeveelheid licht. ~it laatste is ons
niet opgevallen (het bos leek ongeveer even dicht), bovendien
is opmerkelijk dat opname 3 een vrijwel vlak segment is, en
opname 4 erg steil, waar verschillen in hoeveelheid vocht
(± kou) of licht te verwachten zijn. Een nogelij~~eid is dat
er twee verschillende factoren dooreen lopen, bv. toven vervroeging door meer licht, en onder vervroeging door hogere of
gelijkmatiger temperatuur.
1
Gok is opvallend dat over het geheel genenen §4. ofwel 27% van
de mannelijke planten nog in knop staat, ter.-ijl van de vrouwelijke planten slechts 2 ofwel 5% in kno? sto~d. Het is bekend dat bingelkruid proterogynisch is, dwz dat de meeldraden
later rijp zijn dan de stampers. Dit is een ~iède~ tegen zelfbestuiving, en in dit geval wellicht een erfenis van de afstamming van tweeslachtige planten.
~

i

'l.O,

I

16-

I0

L---'- -.;_-~-J-4 L_s-

j

-

-l L~
"'f;AU\..1.'-

F;l"'-'R

l

~'"'

blo<ilh"a•ll<~v1h
S\•~\;.lhl.,.,., ,., c"'

g

4

J'

VA"'

-xTl":"AJ;,.

VAt./

b;N~tlki!uiJ

Behalve naar de hoeveelheid bloemen/bloemstengels van overblijvend bingelkrui,d e.n s:tanke aleutelbloe::: ·...-erd er ook gekeken naar de versp:rei'ding over de helling var: de mannelijke
en de vrouweli,-ike planten van overblijvend bir.gelkruid.
Hiertoe we:::-den in de 7 opnames van de aamvezige pl2_nten het
geslacht bepaald. Nu is overblijvend bin8elkr'lid e~n rhizoom-
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geofyt (overwintert onder de grond in de vorm van wortelstokken). Om uit te sluiten dat we de verschillende scheuten uitgaande van één wortelstok (dus van één individu, dus van één
geslacht) zouden tellen, namen we een stok van een meter met
daarin om de 10 cm. een inkerving. De stok werd in de opnames
gelegd en bij elke inkerving werd de dichtebijzijnde scheut
genomen en daarvan werd het geslacht bepaald. Of deze methode
~e juiste was om bovenstaand probleem te omzeilen is nog maar
de vraag, maar daarop wordt ver~~ingegaan. Voor het bepalen van het aantal bloeistengels en -stadia werd het aantal
gevonden planten binnen de opname aangevuld met die van buiten de opname
Uitkomst zie. fig. 6.
Opvallend zijn opname 1, 4 en 7 waarin de beide geslachten
elkaar praktisch uitsluiten. Wat zou(den) hier de oorza(a)k(en)
van kun.~en zijn?
- Er zou een (minimaal) standplaatsverschil kunnen ontstaan
tussen mannelijke en vrouwelijke planten als het ene zaad
andere milieueisen stelt t.a.v. de ontkieming als het andere.
Zo zou het ene geslacht van duindoorn vlak aan de zee voorkomen en de andere iets verder landinwaarts. Ook later in
de groei kunnen milieufactoren invloed hebben op verschil in
standplaats tussen de beide geslachten. Leuk nog om te noemen, doch hier verder niet relevant is het experimenteel
veranderen van het geslacht bij angiospermae (bedektzadigen)
do0r inwerking van chemische stoffen. Het bleek bij proeven
op komkommerplanten in kassen dat hoge concentraties koolmonoxide in de atmosfeer een verschuiving van de geslachtaratio gaf. Er bleken meer mannelijke bloemen te onts~aan.
Ook op bingelkruid is een dergelijk effect beschreven.
-Een andereoorzaak voor het opvallende patroon in opname 1,
4 en 7 zou toch kunnen liggen aan het feit dat overblijvend
bingelkruid wortelstokken heeft die veel verder uitlopers
vormen dan de 10 cm. die wij aangenomen hadden.
Op de voor overblijvend bingelkruid gunstige plekken zullen
vele individuen ( individu=plant met wortelstok en nieuwe
scheuten) o~~kiemen en volwassen worden. Deze zullen allen
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wortelstokken met uitlopers vormen en door elkaar groeien.
Echter de individuen van één soort kunnen elkaars ruimte
"beconcurreren", Waar al een individu staat, zal een uitloper
van een ander individu weinig kans maken een scheut te vormen. Gevolg op die plek vind· je meer indi vidlien met elk
minder uitlopers.
Op de voor de plant wat minder gunstige plekken kan misschien
net één zaadje ontkiemen, deze plant ondervindt geen concurrentie van andere individuen (van dezelfde soort) en kan
daardoor naar hartelust wor-telstokken vormen. Alle scheuten hiervan dragen hetzelfde genetisch materiaal (kloon) en
hebben dus ook alle hetzelfde geslacht. Het moet dan ook mogelijk zijn dat op de voor de plant wat minder gunstige
plekken helemaal geen zaad ontk~e~t. maar dat die planten
daar door vegetatieve uitbreiding vanuit de gunstiger milieus in
ongunstiger terecht gekomen zijn. Ook in dit geval zal men gemakkelijker afzonderlijke (dus niet geme~eJ
klonen aantreffen die dan ofwel ~ofwel cfzijn.
Volgens deze theorie zouden in de opnames varc 1, 4 en 7 dan
enkel ~ staan en zouden dat dan relatief ongunstige
plaatsen moeten zijn. Opname 1 en 7 zijn voor overblijvend
bingelkruid inderdaad wel ongunstiger plaatsen dan de andere opnames. Opname l ligt aan de bovenrand van de helling
en is armer aan organisch materiaal, krijgt meer zonlicht,
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minder beschutting, kortom heeft een hogere milieudynamiek
dan de andere opnames langs dit transekt. Opname 7 ligt aan
de beekoever en is dus natter dan de ander opnames. Opname 4
ligt zo op het oog niet ongunstig. Een aanwijzing dat opname
1 op een voor deze plant ongunstige plek ligt is misschien het
~eit dat (zie fig l) de mannelijke planten aldaar het hoogste
gemiddelde aantal bloeistengels heeft ( een plantesoort vertoont juist bij zijn bovenste tolerantiegrens t.a.v. de dynàmiek wel eens zijn maximale groei en bloei). Voor opname 4
en 7 gaat die vlieger niet op.
Wat kunnen we verder doen?
Als we op meer hellingen bloeigegevens verzamelen kunnen we
vergelijken of hier dezelfde trends als in deze gegevens te
zien zijn. Als dit zo is heeft de oorzaak kennelijk·te maken
met de hoogteligging op zo'n helling; als dit niet zo is kunnen.klimato~ogische omstandigheden vergeleken worden op de
helling (bv, noord-zuid en koud-warm). Verder is het bij de
sleutelbloem interessant de verspreiding van de drie bloemtypen na te gaan. Ter verhindering van zelfbestuiving zijn er
bloemen met lange stijl en korte meeldraden en ander met korte stijl en lange meeldraden. Tevens kunnen slanke en echte
sleutelbloemen op vergelijkbare hellingstransekten vergeleken
worden.
Bij bingelkruid is het nodig om-steeds voldoende mannelijke
en vrouwelij;:e planten te onderzoeken.
Wat betreft het probleem van de geslachtsverdeling zijn afzonderlijke klo-nen mog~lijk op grond van bladvorm en bladkleur te herkennen.We kunnen dan ook eens op de helling kijken
of de boven- en onderrand voornamelijk door (losstaandè) klonen bezet worden, terwijl de klonen middenin het transekt
wellicht kleiner zijn en meer door elkaar groeien, We kunnen
dan tevens van die losstaande groepen het geslacht bepalen,
want wie weet kloppen beiden theoriën wel:
1 De bovenT en onderrand bestaan voornamelijk uit afzonderlijke kl:onen,
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2 Die

bestaan bovenaan meer uit mannelijke planten,
meer uit vrouwelijke.
Koróom, nog een onderzoekje zou leuk en op zijn plaats zijn.
klo~en
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Tabel I. Overblijvend bingelkruid
Gemiddeld aantal bloeistengels per plant en de bloeistadia waarin
de planten verkeren.

opn.j aantal bloeistengels
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De getallen tussen haakjes geven aan van hoeveel planten het
gemid0elde is genomen.
Tabel

1...

Slan'·ce sleutelbloem

Lengte.v~n

de bloemstengel,

a~ntal

bloemen per plant en de bloei-

stadia van deze bloemen.
I

op':_j__lenr:te stenp;el(cm)

16.2
16.4
11.8

2

3
4

14.8
18.8
]1;. 2

5
6
7
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3.8

0.2

10.2

3.6
5.0

3.6
6.6
3.6

2.0
1.2

6.1t

o.11

5.2

8.6
(.2

7.6
5.6

zijn p;emiddelden over 5 planten.

8

5.2

f'l

I

•

GES\ OCH EWEIJIDODi [lG

Wlll PI

Meestal wordt e~ door ons jeugdbonders niet zo erg gelèt op de
geslachtsverhouding van planten, totdat een determinatie geheel
de soep in loopt omdat men geen stampers of geen meeldraden
kan vinden, Een afwijking zeker? Of hoort het toch zo bij die
pléJ.nt-esoort?
Er zijn een aantal plantesoorten die aan de ene plant alleen
mannelijke bloemen (met meeldraden) hebben, en aan de andere
alleen vrouwelijke (met stampers), dus de geslachten geheel
geschèiden van elkaar. Dit noem je tweehuizige planten (of ook
wel diÖecisch). Dit in tegenstelling met het veel algemenere
verschijnsel van tweeslachtige bloemen, in één bloem zowel .
stampers als meeldraden. Een andere mogelijkheid is nog dat
de plant wel éénslachtige bloemen heeft (aparte vrouwelijke
en mannelijke), maar dat beide aan dezelfde plant voorkomen;
hier spreekt men van eenhuizi~-heid. Soms heb je planten die
zowel één- als tweeslachtige bloemen kan hebben, de plant heet
dan veel teL ig.
Met reuzelaarzen door de evolutie
Is bij hoge~ planten één-en tweehuizigheld een weinig voorkomend verschijnsel, bij lagereplanten is het eerder regel.
De ~ ~ijv. hebben vrouwelijke en mannelijke geslachtsorgaantjes ergens kaal in een bladoksel of stengeltop staan,
zonder iets als bloemblaadjes, we spreken hier zowie2o al niet
van een bloe~plant, Sommige soorten zijn eenhuizig, andere
zijn tweehuizig: haarmos is hiervan een bekend voorbeeld, met
spatbekers op mannelijke planten; 'archegoni~n ', die tiltgroeien tot sporekapsel na bevruchting, op vrouwelijke planten.
Ook wol~sklauwachtigen, p~~rdestaartachtigen, varenachtigen,
hebben eenvoudige geslachtelijke orgaantjes, die hier voorkomen op nauwelijks te vinden kleine plantjes (draadjes of
lobjes). ~ra bevruchting groeien hieruit de grote planten die
we kennen, die sporen vormen waaruit dan weer die onooglijke
kleine ~lantjes groeien. Voorzover ik heb kunnen vinden zijn
deze planten eenhuizig,
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Bij iets verdere ontwikkeling komen we bij de eerste zaadplanten, de naaktzadige zaadplanten (Gymnospermen). De geslachtsorganen worden hier op veel grotere planten gevormd. Trad bij
voorgaande groepen bevruchting alleen op in vochtig milieu
(mannelijke zaadcellen vervoerd door spattende druppels of actief zwemmend), bij de grote naaldbomen en verwanten neemt de
wind deze taak over. Om bestuiving en bevruchting te bewerkstelligen moet er veel stuifmeel geproduceerd worden. En om
zelfbestuiving te voorkomen moeten mannelijke en vrouwelijke
organen niet te dicht bij elkaar staan. naaktzadigen zijn meestal eenhuizig, soms ook tweehuizig.
Waarom doet een plant zoveel 'moeite' om zelfbestuiving te
voorkomen? De theorie hierover is dat bij vègetatieve voortplanting de erfelijk bepaalde eigenschappen van een plant niet
veranderen en dat dit op den duur grote kans op uitsterven betekent; bijna altijd verandert er iets in het milieu: klimaat,
bodem, relaties met andere organismen. Bij geslachtelijke voortplanting treedt vaak een nieuwe combinatie van eigenschappen
op, die in één van beide ouders. al dan niet tot uiting komend, aanwezig zijn. Bij de vorming van geslachtscellen worden
verder wel eens 'foutjes' gemaakt, die leiden tot nieuwe, routante eigenschappen. Zo treedt en voortdurende variatie op in
één plantesoort en is er altijd wel eeri plant die ergens kan
groeien. Echter als de plant zichzelf bestui~t, houdt de plant
de eigenschappen van één ouder. Alleen niet tot uiting gekomen oude eigenschappen treden nu misschien wel op en dit zijn
vaak ongunstige (inteelt!).
In dit evolutieverhaal treden nu de insekten op. De naaktzadigen vormen veel stuifmeel en sommige insekten gaan dit eten.
Bij enkele soorten treden insekten op als bestuivers, maar
behalve dit nuttige werk beschadigen die wriemelbeesten de
vrouwelijke zaadknopjes nogal eens. i1en verl:loedt dat dit tot
ontwikkeling van een beschermend omhulsel om eén of meer
zaadknoppen heeft geleid, gevormd uit vergroeide blaadjes
( vru.chtbladen). Bevruchting van de zaa-lknop is aanvankelijk
mogelijk door een klein gaatje in dit omhulsel, later wordt er
een speci2.'l.l ore;ao.n voor ontvane;s t van st ui fme<>l ontwikkeld:
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de stijl en stempel, Zo ligt de zaadknop in het vruchtbeginsel, en later dus de zaden in de vrucht; we noemen dit de
Bedektzadigen of Angiospermen. Nu doen de insekten alleen
maar nut,. ze kunnen, van bloem naar bloem gaand, veel efficiënter stuifmeel overbrengen dan de wi;,d, Complicatie: hoe
zorg je dat een insekt niet alleen mannelijke m~ar ook vrouwelijke blcere' bezoekt? Insekten zijn vaak sterk gespecialiaeerd en zullen alleen dat type bloem bezoeken waar iets te
halen is, De vorming van tweeslachtige bloemen is de oplossing, zelfbestuiving wordt voorkomen door de speciale relatie met bestuiving insekt, eventueel gecombineerd met een
serie van extra 'maatregelen':
,,
- niet tegelijk rijp zijn van stamper en meeldraad in een
bloem
- ruimtelijk scheiden van stamper en meeldraad binnen één
bloem:bv. lange stijl, korte meeldraden of andersom (beide
typen binnen én soort komt voor bij sleutelbloemen)
-incompatibiliteit of onverenigbaarheid: dit kan optreden
bij bestuiving (stuifmeel reageert niet op de stempel) of
bij bevruchting (zaadcel en eicel versmelten niet),
Zowel de plant als het insekt pallen zich steeds meer aan,
specialiseren, zodat vele verschillende bloemtypen en insektesaorten optreden, in nauwe relatie met elkaar,
Dat de bedektzadigen succesvol zijn, kun je overal om je heen
zien, ze bepalen de vegetatie. Ze hebben zich in vele soorten
ontwikkeld, en sommige vestigen zich o~k in extreme milieus.,
waar insekten kunnen ontbreken, \vind en soms water (waterplanten; regenverzamelende bloemen) treden weer op als bestuiver. Het de windbestuiving wordt het weer voordeliger 6m mannelijke en ·;rouwelijke bloemen te scheiden, we zijn terug bij
de een- en tweehuizigen, echter in planten die veel hoger ont~
wikkeld zi~n. Haast het voorkomen van zelfbestuiving heeft deze scheiding als voordeel dat het betreffende F,eslacht zich
geheel kan specialis~ren op één taak (ofwel in de wind brengen
van stuifmeel, ofwel opvangen vanstuifmeel), bij tweehuizigen
kan een i"ehele plant zich toeleggen op stuifmeel Óf zaadproduktie (bv, veel stuifmeel, grote zaden),
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De tweehui zi~e zaadplanten in He derland
Uit de bijgevoegde lijst van tweehuizigen kun je opmaken dat
er veel ve~schillen zijn tussen de tweehuizige planten: er
zijn bomen en kruiden, planten met opvallende en onopvallende
bloemen, •ater- en landplanten, Ze behoren da.~ ook tot vele
verschillende families, waarin voor het merendeel tweeslachtige bloemen voorkomen. Bij vele vind je nog kenmerken terug,
die op verwantschap of afstamming van tweeslachtige bloemen
duiden: Zuring heeft kleverig stuifmeel (zodat het gemakkelijk
aan insekter. blij~t zitten), Grote brandnetel heeft nog een
steriel st~~perachtig orgaantje in de mannelijke bloemen, zeggesoorten hebten geurig stuifmeel, Bijna geen tweehuizige
plant is aès:)luut tweehuizig, er zijn nog w~J enkele-mannelijke
en vrou~elijke bloemen aan één plant, of in één bloem. Van
Eenjarig bingelkruid zijn zo ongeveer alle tussenvormen tussen
tweehuizigheld en tweeslachtigheid bekend,
Windbestui vers:
Deze planten vornen wel een grote groep onder de tweehuizigen.
Ze komen i.h.a. in open terreinen of vegetaties voor, er moet
ui teraard 1.-ind zijn. In het algemeen zullen de mannelijke bloemen uitsteken uit de boom of uit de vegetatie, is het stuifmeel dr:J?!; en r~iet plakkerig, zodat het makkelijk wegwasi t en
sterk verdeeld ~ordt. De vrouwelijke blo~en hebben lance borstelach•ige stempels om stuifmeel mee te vangen en weinig
zaadknoppen per vruchtbeginsel, zodat bij uitblijven van bestuivü:.g slechts weinig aan zaadknop verloren gaat, de kar.s is
aanwezig èat een naburig bloempje, met eigen ·stempel, wel een
stui!~2elkcrrel heeft opgevangen.
:r;r,t;:ele ;;~:;:en:
- mar.r.e2.i,'].:e bJ.ce:!:,fijzé onbewer,glijk, rechtoj_)st3.and, korte
meelèraèe~: :eneverbes, Taxus, Duindoorn
-
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~ewegen
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bloeiwijze, maar

lan.~e

dunne helmdra-

en stuiven bij weinig wind: (Tweehuizi-

ge) zeg~e, Ec.p.
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dan hindert het tlad niet

bij de bestuiving
- 'explosietype', Het stuifmeel wordt door de plant weggeschoten,
bij bingelkruid en brandnetels. Bij deze laatste plant groeit
eerst de onderkant van de helmdraad extra snel, zodat de meeldraad naar binnen kromt. De helmknop kleeft vast aan de basis
van de helmdraad, zodat de hele meeldraad een rondje vormt.
Vervolgens groeit de bovenkant van de helmdraad extra snel, -zodat het ringetje onder spanning komt, tot het niet meer houdt:
de helmknoppen slingeren naar buiten en op. enen tegelijk.
Andere bestuivers:
Een aantal planten combineren windbestuiving met insektenbestuiving. Het is niet duidelijk of zo'n plant nu eerst windbestuiver was en toen insaktenbestuiver is geworden of andersom. Bingelkruid kan bv. stuifmeel wegschieten maar scheidt ook
honing af. Zuring wordt vermoedelijk ook zowel door wind als
door insekten bestoven (rode kleur als lokmiddel). Ook zijn er
planten die in sommige gevallen zelfbestuiven, doordat ze niet
altijd volledi~ tweehuizig zijn. Als er weinig andere planten
in de buurt zijn kunnen dergelijke planten toch nog een beetje
zaad vormen (Eenjarig bingelkruid vooral, en de veelteliga
Esdoornsoorten).
Dan zijn er nog een niet gering aantal tweehuizigen insektenbestuiver: de wilg lijkt op de populier wat betreft de bloeiwijze, maar de katjes staan rechtop en scheiden honing af, De
vrouwelijke vallen op door glanzende haren, de mannelijke door
gele helmknoppen. 'Echt bloemtypen!; met opvallende kroon zijn
Avond- en Dagkoekoeksbloem, Geoorde silene, Kleine valeriaan,
en Com;:-osieten, die met hun lange kroonbuis vooral door vlinders worden bestoven. Ook Hulst en l·iaretak zijn insektenbestuivers, de ondiepe bloemen geuren sterk en lokken vooral ~liegen.
Tot slot Z~Jn er nog waterbestuivers, zoals waterpest.Deze
soort la~t de mannelijke bloempjes los, die dan gaan drijven
en stuifmeel loslaten. Vit stuifmeel kan zo op de gesteelde,
zich aan de oppervlakte bevindende vrouwelijke bloempjes bereiken. Overigens zijn in Nederland de mannelijke bloemen nog
'nooit waargenomen, de plant ~reidt zich vegetatief uit.

Oecologische bijkomstigheden
Tot slot wil ik nog wijzen op een bijzonderheid waarom ik dit
artikel eigelijk begonnen was, De scheiding in mannelijke en
vrouwelijke planten kan ook voor andere eigenschappen gevolg
hebben, Bekend is d~t van Hennep: vrouwelijke planten groeien
na de bloei door en vormen meer vezels dan de mannelijke, die
afsterven na de bloei. Het gehalte a'n drugs is ook hoger in
de vrouwelijke bloem. Ook mannelijke en vrouwelijke koekoeksbloemen schijnen op het oog al te verschillen, de bloemen zien
er anders uit. Vrouwelijk bingelkruid hee!t grotere, bredere
bladen, mannelijk smallere.
Ook de oecologische eigenschappen van de planten kunnen gaan
verschillen, Van de Ginkgo is bekend dat de-vrouwelijke planten in parken hier beter groeien dan de mannelijke, die hier
dan ook erg zeldzaam zijn. Ook schijnt de vrou~velijke duindoorn
meer aan de kust, de mannelijke meer landi~waards voor.te komen (of andersom, dat kan ik niet meer vinden). Dit is leuk
voor een onderzoekje. Het voorbeeld bingelkruid vind je ergens
anders in deze Kruipnieuws, en ook aan haa:::-mossen is wellicht
een patroon van mannelijke en vrouwelijke planten te vinden.
Bn wat te denken van de verhouding van aantallen mannelijke
en vrouvelijke planten? Bij Geoorde silenes werd een verhouding van 6:1 gevonden, dit 1 overschot 1 a".!l :::annelij}ce planten
wordt gezien als een aanpassing voor wi:::è.best·,üving. Hier zijn
braakliggende terreinen voor geëmancipeerd sjoc-onàerzoek!
Henk Kloer.
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Inleiding
De pret begint al op het kleine hakkepufje waarmee je het Vuile Gat oversteekt. Bij zwaar weer verdwijnt de cabine soms helemaal in de golven. Alleen voetgangers, kleine huisdieren en
fietsen kunnen mee. Auto's dus niet, en de weldadige rust hierdoor op het eiland is één van de eerste dingen die je opvalt.
Want verder verschilt het eiland op het eerste gezicht niet
zoveel van het vasteland van de Hoekse Waard: grote akkers,
kaarsrechte wegen, vaak door populieren omzoomd; een enkele
grote boerderij, en vooral veel vogels!
Dit alles is binnendijks. Buitendijks is het landschap natuurlijk volkomen anders, en dat buitendijkse gebied neemt liefst
1/3 deel van het hele eiland in beslag. Op de dijken zelf is
al het vee van het eiland geconcentreerd.
Een voor de hand liggende wandeling is het eiland rond over de
dijk. Dit is absoluut de beste manier om het eiland te leren
kennen, maar het is wel zo'n 15 km, lopen,
nuitendijks is Tiengemeten ruigte en weiland. Vooral die ruigte is adembenemend door haar immense grootte; wanneer je op
de dijk aan de westpunt staat zie je een wilderr:is tot aan de
horizon: de Blanke Slikken,
De Blanke Slikken
Het gebied is een buitendijks stuk land aan de westkant van
het eiland Tiengeneten. Deze slikken ontstonden in de tijd dat
het ~aringvliet nog niet was afgedamd en de g=e~s tussen zout
en zoet diep in het binnenland lag, Terwijl de Eiesbosch een
uitgesproken zoetwatergetijdengebied was dat een dertig kilometer meer oostwaarts ligt, speelde bij Fiengeceten de dagelijkse overstroming met zout water nog een rol. Die dagelijkse onderdompeling in het zilte milieu zorgde voor een grote
milieudynamiek, wat uiteraard een interessante vegetatie opleverde. Dat alles is nu verleden tijd, De del ta·,.;erken hebben

I
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voor een zeer grote, schoksgewijze verandering ~ezorgd: ineens
geen getij meer en een snelle vermindering van het zoutgehalte.
Na zo'n schok in de plantenvegetatie kan het herstel van een
min of meer stabiele vegetatie geruime tijd duren, De slikken
langs het Haringvliet verruigden. Nou is zo'n ruigte voor de
natuurbescherming beslist waardevol, o.a. omdat allerlei vogelsoorten er een biotoop vinden (bruine kiekendief, blauwb_orst, baardinannetje, rietzangers, etc.), In hét land van de
"wetlands" is de bescherming ervan een belangrijke zaak!
Vegetatie-onderzoek
De vegetatie van de Blanke Slikken bevindt zich middenin een
ontwikkeling. Om die te kunnen volgen moet je de veranderingen in het vegetatiepatroon vastleggen. Dat betekent: regelmatige karteringen van het gebied. Zo'n kartering hebben we
uitgevoerd op een weekend in mei '84.
In een vègetatiekartering worden 3 fasen doorlopen:
1) Bet maken van een gebiedskaart met ruwe eenheden
2) Aan de hand van de gemaakte indeling van eenheden, opnames rnaken in het veld
3) verwerking van de gegevens en het rnaken van de definitieve kaart.
Ad. 1 De gebiedskaart,
Voordat we het gebied ingingen werd er een gebi~skaart gemaakt
aan de hand van luchtfoto's van het gebied. Op zo'n kaart moet
je je ter plekke kunnen oriënteren, dus kan het nuttig zijn de
vele kreken en andere herkenbare punten erop aan te geven,
Da~rnaast komt een moeilijk, maar cruciaal probleem: uit de
foto moeten vegetatietypes en hun begrenzing afgelezen/worden,
Er wordt dus een legenda samengesteld, De types worden onderscheiden op basis van het fotobeeld (zoals grijstint, zwart- ·
wit patronen, korreligheid e.d.). In tabel 1 staan deze fotobeelden van de onderscheiden types genoemd in kolom 2.
De legenda-eenheden worden vervolgens afgebakend op de kaart
en er wordt een route uitgestippeld om alle types aan te doen,

,

Ad. 2 Het veldwerk,
!•let de "ruwe" kaart gingen we het veld .:.n en maakten op de
vantevoren gekozen punten opnames, I~ elke legenda-eenheid
kwamen zo opnames te liggen (soms maa~ éé~). De oriëntatie
in het veld blijkt vaak moeilijk, maar is wel van groot belang! In de Blanke Slikken Zijn de b.e~kentare punten de vele kreekjes, enkele hogerêbomen (die o~ de luchtfoto herkenbaar waren), de kustlijn en een tweetal terpen, Het veldwerk
was ook een gelegen...heid om intensie:' :::et dit rr.agnifieke gebied kennis te maken, te banjeren doo~ eindeloze rietvelden
en te soppen door de modderige kreekjes,
De hoofdker~erken van de vegetatie sta~~ in de derde kolom
van tabel l.
Ad, 3 Uitwerking
Tijdens het ordenen van de vegetatie-opn~~es blijkt vaak dat
de oorspronkelijke indeling hier en daar aangepast moet worden: sommige eenheden vervallen of werden o;-gedeeld, Je kunt
nu de legenda-eenheden om gaan zetten in vegetatie-eenheden,
zodat je tenslotte een mooie vegetatiekaart krijgt,
Tabel 2 geeft de geordende vegetatietabel, waarin duidelijk
te zien is welke soorten aan welke types gebonden zijn, Zo
kunnen we op het hoogste deel van de s:ikken (type 6) een
plant a~selderij (Apium graveolensJ a2ntreffen evenals de
ook wel karakteristiek aartsengelworte:.. (Angelica archangelica), Ondanks de dankzij de deltawerke~ ingetreden verzoeting treffen we overal in het gebied het -zouttoleranteecht lepelblad (Cochlearia officinalis) aan. In het lagere
deel vinden we het vroegere patroon van kreken met hun oeverwallen en kommen in de vegetatie terug. In de gebieden die
het verst van de kreken afliggen kri~gt het riet een bijna
ondoordringbaar karakter; daar dit o;; de luchtfoto's goed te
onderscheiden was hebben we hier eer. apart type van gemaakt.
De twee terpen hadden een geheel aparte plantengroei, waarvan we kunnen aannemen dat die wordt.veroorzaakt door de hoge ligging enerzijds en het vroege menselijke gebruik anderzijds, Zo stond er midden op de ~oorae!ijke terp een -weliswaar schriele~ ap~elboom te bloeie~!

Tenslotte biedt de kustlijn nog een andere aanblik. In het
zuiden zijn slibvelden afgezet, terwijl aan de westpunt en
het noorden de stroming min of meer de kustlijn "onder druk"
zet. Voorzover niet van een stenen beschoeiing voorzien, vindt
hier afkalving plaats. Het milieu is zanderig en zeer wisselend en de vegetatie is dan ook vrij schaars.
Zo is er dan tenslotte. een typologie ontstaan van het gebied.
-Weliswaar komt deze bij lange na niet overeen met de indeling
in plantengemeenschappen zoals we die vaak gebruiken, maar
dat toont ook wel het relatieve belang er van aan. We hebben
nu een beschrijving van wat .er ontstaan kan na een jarenlange
verruiging t.g.v. de schok die het ophouden van de eb- en
vloedbeweging met zich mee bracht. De vegetatie bevindt zich
nog steeds in een dynàmisch stadium, een doorgangstoestand
naar iets wat we niet kennen. Die ontwikkeling verder te volgen, is een hoogst boeiende aangelegenheid.
Bedreigingen
Er is echter een aantal bedreigingen die zo'n ongestoorde ontwikkeling in de weg staat. Allereerst zien de boeren in plaats
van deze ruigte liever bouwland of weiland; zij zien. de slikken als bron van allerlei lastige onkruiden. Weliswaar is de
natuurbescherming van toepassing voor dit gebied, maar juist
op 7iengemeten is controle hierop vrijwel afweziB. De tweede
bedreiging komt ••• van de kant van de natuurbescherming!
Zij ziet deze onhandelbare ruigte liever omgeploegd tot een
ganzenwei, in navolging van wat met de aan de overkant liggende Beninger- en Korendijker Slikken is gebeurd. Alsof je natuurwaarden tegen elkaar kunt afwegen vervang je dan~zornaar
net ene natuurgebied voor het andere. Waarmee je in dit geval
de kans op een unieke ontwikkeling van dit gebied voor altijd
kwijt bent.
november 1984
Hugo Coops
Maarten Zeilmaker

\

0

Tabel 1
fotobeeld

beschrijving vegetatie

i

licht oppervlak, dichte
vegetatie met donkerder
planten, gesloten

hoog riet overheersend,
lage ondergroei van brandnetel, harig wilgenroosje,
braam, enz.

2

donkere gesloten vegetatie
met licht/donker vlekkenpatroon

minder dicht riet dan 1 met
lage ondergroei (brandnetel,
harig wilgenroosje, smeerwortel) in kommen en ruderale en zilte wegetatie (le~
pelblad, koolzaad, enz.) op
oeverwalletjes van kreken.
Incl. gemaaide stukken

3

regelmatig donker met
grote lichte vlekken

terpen: dichte vegetatie
van o.a. braam en fluitekruid

donker streperig patroon
op egaal grijze ondergrond

zie 2

5

lichte rechthoekige vlekjes

verwaarloosde cultuurperceeltjes, afgewisseld met
rietveldjes

6

onregelmatige punten/
vlekkenpatroon

ruige vegeLatie op het hoogste deel van de slikken,
ook langs het pad

7

grillige gebandeerde
tekening

a: randzone op buitenste
zandwal, gekenmerkt door
hoge kruiden als guldenroede en koninginnekruid.

type

t

•

b: rivierstrand
8

slik, geen hogere vegetatie

donker, egaal
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Inleiding
In j982 begon in de N.J.N. het gerücht door te sijpelen dat er
in de Lauwersmeer bijzondere korstmossen voorkwamerr. Met enige
moeite werden op droge zandvlakten de eerste groeiplekken gevonden, en op verdere k~mpen en persoonlijKe initiatieven werden gaand~weg meer gebieden in kaart gebracht en de soortenlijst uitgebreid, Al snel werd vastgesteld dat het om een uniek
lichenengebied gaat, qua grootte en oua riJkdom aan epiphitische lichenen die daar zo op de grond groeien. Is dit verschijnsel reeds bekend van UBnea en A:lectaria~uinen (bv. Ketner
Oastra 1972) en van de Middelplaten Usnea pectinata (v Dobben1978) en enkele anderen (koutstaal e.a. 1977), in dit gebied
komen veel soorten bijeen voor in grotere aantalle.n. Als nieuwe
soort voor Nederland werd zelfs ljovendien Steinia geophana
gevonden, samen met enkele Verrucaria ep~itisch op schelpen
De bedoeling was om ee~ uitgebreide inventarisatie te rnaken
als extra wapen tegen aanleg van oefenterreinen. Echter de
voorbereidende werl<zaamheden voor defensie gingen sneller dan
inventarisatie maken van transakten was te laat; P.Q.'~
werden platgereden. Desalniettemin is er toch een redelijk
verzameling gegevens, die van nut kunnen zi~n bij verdere onderzoek in kleinere nog ongeschonden gebied~es of elders,
Beeld van de

ve~etatie

on de zandplaten

Sinds de drooglegging van de Lauwersmeer in 1969 heeft pet vr1,1
lang geduurd voordat de ho~ere zandpister enigzins begroeid
raakten ( JenJe
e.a. 1977) vanwege de droogte en voedselarmoede en daarmee sa~engaar.de grote temperatuursschornmeltngen.
Gaandeweg heeft zich echter een vegetatie ontwikkeld van o.a.
rozetplanten als D•Jizendgul.'i'lnlcruici, M'adelief,ie, Paardebloem,
en 'len,iarigen als ~"'chte O·:Jievaarsbek en Canadese fi,imtraal,
af en toe grotere planten (b.v. Akk'lrdistel, Duindoorn )
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stuiv~n te voorkomen is op een gegeven Moment g~qs ingezaaid, ma'l.r tot.-~en dichte grasmat heeft het niet geleid. Ve
op~n plekken ertussen worden gevuld door, beh;llve ile v·oorgenoemde soorten vnl Gewonw en Zandhoornbloem, !farde basterd~
wederik, Gewoon biggekruid, Heukloze kamille, Sierlijk vetmuur. Waar de hogere planten, vooral grassen, weinig bedekken
, is vaak een hoge bedekking van Purperste~ltje (Ceratoden
purpure•s en soms andere mossoorten, en vooral in gebied 1
ook van Cladonia soort~m ('Cladonia chlorophaea, c. rei,
C. subulata) .• !î:iertussen staan dan vele andere Cladonia
soorten en veel als epiphytisch bekend staande lichenen. Op
de verspreid liggende schelpen komen ook enigë·~icrolichenen
voor (Verrucaria's). Sommige plaatsen waar QOS is aangeplant
heeft de lichenenvegetatie zich gehandhaafd of ~er steld.
Epiphytische soorten komen hier weinig voor. C? de ~oompjes
zijn hier en daar wel kleine korstmossen te vir.den.

Om

De gebieden afzonderlijk
De gebieden waar tot dusver korstmossen zijn gevcc1en zijn
aangegeven op kaart 1

z

75-~a (eerste waarneming februari 198?) ~en groot open
gebied, wat bij nadere kartering ui~ twee delen ~leek te bestaan. ffierr is de grond tussen de ijle grasmat ~ij~a volledig bedekt met Cladonia, waarin Cl. chlorophaea vaak 50-60 ~
bedekt. De epiphyten zij'n, behalve de overal gewone eypogyrnnia
physodes, vnl beperkt tot kleinere plekken in dit g~ote~e
gebied. Jfet gebied wort sterk '1angetast, eers': do:lr drainage
en aanleg van zandbanen (voor.iaar 1983)'1 afgelc;:er. zomer door
nieuwe graszaqi (berijding en soort messneden !~ de grond). In
august'.lS j l . was de vegetatie grotendeels ver-s;:irterd
km hok 602-211, ~02-212

2

In fe'J. 19P? zin in dit 1 ha grote get>ied eckel~ !.:c:-,enen gevo!'d en en daarna waqrschi,jn li.i k verdwenen door ~osaar:plant.
In oktober 19;:13 iA iri' dezelfde omgeving een ri~·_:,~e g::-:Jeipl!l'k
gevonden met versoreide Cladonia's en epi~~··':er :;o•-?•::>)

26

3
1, 5 ha groot Cfebr. 19~2). Dit gebied li8 .t ingesloten in bosaanplanten, en is daardoor tot nog toe ongeschonden gebleven.
De veg~tatie is•arm aan hogere planten, Ceratodon purpureus
is zeer algemeen. Voor de Gladania's zijn C. fimbriata, C.
conistea het meest algemeen. Het gebied is rijk aan epiph~ten.
601-?13

4
ca_ 1 ha groot gebied (jan. 1983) dat als eilandje tussen twee
slenkarmen lag, Het aspect als 3 maar C. chlorophea als meest
frequente soo!'t, ·Dit was de ri,;kste standplaats van Usnea 's,
vele tientallen. De meeste struikvormige epiphyten vond men
in de ruige vegetatie aan de oostrand, waar ze kennelijk heen
waaiden. In de nazomer 1983 is
dit gebied half afgegraven
en verder geheel kapot gereden, 602-~13
5

Een 0,5 ha grote oude schelpenbank in een slecht aanslaande
bos~nplanl:, daardoor nog vrij ~pen. ·Enkele interessante
epilitische soorten (juni 1983) 601-212
6
Aanvank~lijk (febr. 1983) werden enkele Gladania's op een
d1lirïachtig: t~rreint~e gevonden, in okt. 1983 zijn veel Cladon,a's in opener delen van berken-eikenbos gevonden, vooral
bosranden, en dan bovenop de oude ploegvmren zijn Cl. conistea
en Cl. subulata zeer algemeen, totaal opp. ~ 9 ha. 602~21r

7,8,9,10,12

kleine plekken waar verspreid wat korstmossen zijn gevonden, in gebied 9 en 10~ 12 incl. enige epiphyten,resp.

Enkel~

b01-211/ 6o0-?11/ 6e1-21J/

~o2-?1J/

Goa-211

'

11'

Gebied met zee~ lage begroeiing en verspreide Gladania's
('vnl. Cl. coristeq), met vèle epiphyten (1984). !{et gebied
ligt ingesloten in het recreatiebos en wort intensief begraasd door konynen. In het bos hieraangrenzend komen eveneens veel Cladonia's voor, Rezamelijke oppervlak z 1,5 ha.
599-211

I

I_

Alle ge~ieden gem. Uhum, bezoekdata: 20-2-'8?, ? 1 -12-'82,
29-1-'83, 4-3-'83, 11/12-6-!,n, 15/17-10-83, 12-4-84, ?9-8-84.
Legendar schatting van minimale aantallen
x aanwezig, geen aantalsschatting
terr:· Tanseley r- o-f-a,d
epi: R 1-3
() 4-20
F 21-100
A -,.100
Milieufactor~n

en vergel15k met andere gebieden

In het begin van dit artikel is al genoemd dat er op deze groeiplaatsen van lichenen geen sluitende kruidlaag is van hogere
planten. WaArschijnlijk is dit te danken aao. de combinatie van
droogte, voedselarmoede, en de krachtige zilte wind. De bodem
bestaat uit bijna puur zand, organisch materiaal is vrijwel
niet voor handen. Als men de verspreidingskaart met de bodemkaart ('kaart 2) vergelij'kt, dan bliJven de groeiplekken
bijna allemaal op matig fijn zand (lr-cijîer RYP 80-120',
'eigen veldmeting ± 100Äm), met een lucurngehalte van 0~3 ~te
liggen. De korstmossen groeien waarschijnlijk voorn~elijk
op het prilste dood organisch materiaal wat aanwezig is, veel
op mossen dus. De bodemkaart geeft aldus tevens een beeld
van potentiëlè licheengroeiplaatsen, die echter voor een behoorlijk deel zijn ingeplant met boompjes, of voorbereid worden op militair gebruik.
Een tweede factor die meespelen kan is het kalk~ehalte van
de bodem. Met' name in gebied 3,4 en 5 liggen veel schelpen aan
het oppervlak, die behalve dat ze enige riaschutting en houvast kunnen bieden de pH van de bodemgrond hoog houden. In
het veld gemeten pH•s gaven waarden tussen 4,5 en 7,5, ~e~
5,9. Hierbij viel op dat op de rijke epiphytenplekken (gebied
3 en 4)' de hoogste p!i''s gemeten,~s pH 7. Dit is een aa!'wS zing
dat m.n. voor de epiphyten deze hoge pH (hoog kalk gehalte)
van belang is. Ook de voorkomende soorten Cladonia's, duiden
deels op wat basische bodem, zoals Cl. conistea en Cl.
scabriuscula, terwijl meer 'zure' soorten slechts sporadis~h
voorkomen (zie verderop).

Een derde factor van belang voor lichenen is wellicht de overheersende noordwestenwind, die altijd vochtige lucht van zee
aanvoer~ .en enige voedingsstoffen bevat waarvan korstmossen
kunnen profiteren. Deze wind lijkt een verklaring voor de
fraaie ontwikkeling van de lichenen: Cl. chlorophaea tot 4 cm
hoog en sterk spruitend, Cl subulata tot 8 cm hoog, vele
Cladonia soorten met apotheciën, Parmeiia-rozetten van 8 cm
doorsnede (P. caperata, P sulcata~, U'snea tot 6 cm lang,
Vergelijking met andere gebieden zijn er weinig. De Ciadoniasamenstelling lijkt op die van kalkriJke duinen, maar daarvan
ontbreken Cl, furcata geheel en Cl. foliacea grotendeels,
Van oudere heidegronden ontbreken veel meer soorten: Cl.
verticillata, rendiermossen (Sub?-emirs Claddni'i ) en roodfructificerende soorten resp. slechts enkele ex. gevonden van
C. ciliata, C portentosa, sinds okt 1983 c: pleurota,
C, macilenta, C. bacillaris),
Het veelvuldig voorkomen van epiphyten op de grond is :i.n•
Nederland zeer zeldzaam.
Dit verschijnsel is enigszins beken uit de duinen van de
Waddeneilanden b.v. Aleetaria fusescens, TJsl:;~~b[.,ragilescens,
U, subfloridana(Ketner Oastra 19P),H:JFo':l~~P.seudev. furfu
(Oostra 1968) op Terschelling, Farmelia sulcata, Hypogymnis
psysodes, Evernis prunastri, Platismatia glauca op ".!:erschelling
(Oostra 1968) en op Schiermonrikoog (Eigen waarneming),
Oastra noemt daar vochtig microklimaat ~ls oorzaak voor het
vestigen van epiphyten op de grond, en wel voornamelijk
tóssen mossen, en mogelijk door de ontbrekende concurrentie
van hogere planten. Grote aartallen terrestische eoiphy;en
vindt men b.v. in Bretagne, Ierland en het hooggebergte
(Koutstaal e.~. 1977, Keizer 1981) eveneens gebieden met hoge
luchtvochtigheid, en deels ook geringe concurrentie van hogere
planten (rotsen, kalkgraslanden)
Het beste vergelijk is dan nog de Middelplaten (Koutstaal e.a.
1977) waar een soortgelijke ontwikkeling is geweest. Wat betreft Clqdonia's ontbrak daar volgens genoemde literatunr
Cl. scabrtuscula en Cl. subulata als algemene soorten, terwiJl

Cl. pyxidata daar zeer algemeen was, hier slechts af en toe
voorkomend. Rendiermossen en roodfructificerende soorten
ontbraken daar geheel. Aan epiphyterr kwamen er veel dezelfde
4e"~
soorten voor, er wo~den J soorten Usn~a~(u. subfloridana,
u. fulvoreagens, U. subpectinata), van de Lauwersmeer is in
~ieder geval D'. Subfloridalla bekend, ma'lr zi.jn niet alle
gedetermineerd. Extra soorten in de Lauwersmeer zijn Farmelia
'subrudecta, Platismatia glauca en Ph~·scia adscendens (deze
laatste 10-tallen in gebied 11 en 12)', terwi.fl Hypogymnis
tubulosa ook vrij algemeen is (, ex op Middenplaten)'. De
epili tisclte Verrucaria's zijn ook van de Middenplaten bekend-.
In't algemeen komen er in de Lauwersmeer meer soorten lichenen voor , zowel elsdomla's als epiphyten (uitgezonderd
Usnea's), wat kan liggen aan b.v. de grootte van het gebied
of de duur van de ontwikkeling. Interessant is in hoeverre
de ligging van belang is voor de verspreiding van korstmossen
naar het gebied toe. Het is opvallend hoe snel in zo'n
nieuw gebied zeldzame soorten als Usnea's en Parmelis cape- rata, en de enorme aantallen Cladon,ia•s zich hier vestigen.
Ook binnen deelgebieden zijn verschillen'te zien, waarvan oorzaken als verspreiding~ toeval bf bepaalde milieufactoren
open blijven.
Toekomst
De gebieden 1 t/m 10 liggen in het toekomstig oefenterrein,
De gevolgen van het gebruik zullen moeten blijken, maar ingrepen tot dnaverre zijn niet hoopgevend, Gebied 4 is verdwenen, 1, 2, 7, 8, 9, en 10 worden geteisterd èoor werkzaamheden en de verruiging met grotere ruderale planten als
Meldesoorten, Akker- en Speerdistel, Wilgenroosje daarbij.
Afgezien dagrvan vertoonden in april oe Cladon~a plakken in
gebierl 1 in april 1984 al duidelij~ ee~ l~gere vitaliteit
(donker worden, verlies sorediën, ge"n ver.ior.gin~).
De geb~eden 5 en 6 in het bos kunnen verder dicht1groeien
en zullen dan weinig licht aan licnene~ overlaten. Gebied
J, 11,en 12 hebl:len do-or hun ligp:ing een redeli,1~e kans zich

JO

verder natuurliJk te ontwikkelen, waarbij de lichenen wellicht
nmg vrij lang een rol kunnen spelen. DaRrnaast is het echter
mogelijk dat de bosaanplanten in de to~komst een epiphytenrijkdom kunnen opl:louwen. :'lelaas echter weten we nog niet
wat er met deze door korstmossen gekolo~iseerse cultuurgebieden gebeurt, daartoe krijgt het gebied geen tijd. Moet
hieraan het Marker:neer opgeofferd worden?
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Na een behoorli:jke pa'ddest6elenseizoen kun .'e noz,al wat
paddestoelen verwachten in onze waarnemingsrubriék. Van
mosPen en korstmossen bli~kt hier geen spoor, maar daarvan
kunnen we de volgende keer volop verwachten. Steek je neus
naar buiten en kruip voorzichtig over het mostapijt en
schri.j!' je 0!'1aervindingen op, en stu•1r ze na<Jr de kruipnieuws
redak van volgend jaar.

16-9-'84
Heelblaadje (Pulicaria dysenteriaa). Een flink aantal onderaan en bou-enop d<J di,ik, langs industrieterrein, Grebbedi,;k,
Wageningen. Hugo Coops.
2)-9-'84
Gekraagde aardster (Geastriurn triplex). Bijna bodembedekkend
over aanzienli~ke oppervlakte. Amstelpark, Amsterdam, excursie D7 (Hugo)
29-9-•84
Ge~raagde aardster (Geastrium triplèx)- vele tientallen.
Dwerg A"lrdster-.enkele tientallen
7-10-'84
Bronms ru :,ens (adventieve draviksoort), Park Sansbeek, Arnhem
Niels Jeurink.
1JL15-10-'84
Max. hoogte waarop paddestoelen nog voorkomen op !Jomen tijdens het heka in Staverden:
Porseleinzu:'lm (Oude"iansiella muèida) 8m Speulderbós.
Gewone zwavelkon (Hypholoma fasciculare) ~ m op berk,
Wekeromse zand
Wekeromse zand.
Hon1n~<zwam (Armillari"! mellea) _!m ~o'lulderbos.
Krulzoom (?~xillus involenèus) 0,~0 m ryeuken~os, Staverden
Or•mje aderzwam (PhlebiB radiata) 1\l-!)0 i~}
Gele korstzwam (Steriurn hirsutum) 2,Jo·
Witte tandzwam (Schizopora pararloxa) ?,JO m
in vochtig
Helm mycena (Mycena galericulata) 1,80 m
eikenbos,
Zwarte inktz":'l"l (SXirliq pVlDa) !...j_Q m
St'lverden
A
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Div~rse

excursies (rlenk Kloen)

11-11-'84

Zandblauwtje (Jasione montana), W.eerdere exx bloeiend, in
heide, Zeegser duinen. Excursie Groningen (Ir.eke Jansonius)
Henk.

