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29 Plantensociologische waarnemingen o_p Schiermonnikoog

Kees den Hartag (1952).
Voor de overzichtelijkheid is dit verslag in 4 gedeelten gesplitst:
1. De Oasterkwelder en zijn uitlopers.
2. De secundaire duinvalleien.
3. De duinvlakten ten noorden van het dorp.
4. Opmerkingen over de xeroserie.
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1. De Oasterkwelder en zijn uitlopers.
De Oasterkwelder is. de grote zilte weide, die ten oosten van de Banckspolder ligt. Naar het noordwesten loopt deze uit in een grote primaire
duinvallei, die zowel aan de noord- als aan de zuidzijde door duinruggen
is afgesloten. Naar het westen loopt deze vallei door tot voorbij de Reddingsweg.
Enige duintjes begroeid met duindoorns, vlieren en wilgeraasjes liggen
midden in de vlakte. Het hele gebied wordt doorsneden door enige kreken,
die naar het westen steeds smaller worden. Eén bereikt zelfs de Reddingweg.
Van zeer grote invloed op de vegetatie is het feit dat de hele vallei bij
stormvloeden geïnundeerd kan worden tot aan de Reddingweg toe. Hierdoor
is het mogelijk dat we nog algemeen zoutplanten kunnen vinden in het uiterste westen van de vallei. Door deze inund~ties worden vele zoutmijdende planten genoodzaakt zich na iedere overstroming weer opnieuw te vestigen. We zullen daarom in de vallei geen weelderige, uitgebalanceerde
plantengemeenschappen, rijk aan kensoorten vinden, maar vegetaties die
door de dominantie van één of enkele soorten bepaald worden en die begeleid worden door soorten met een ruime oecologische amplitudo.
Een tweede, zeer belangrDke faktor in dit gebied is de beweiding. Het
konijn, een schadelijk dier dat voor de jacht in stand wordt gehouden, is
op Schiermonnikoog heel algemeen. Daarnaast worden er jaarlijks een aantal van de vaste wal geimporteerde koeien de duinen ingejaagd om er hun
kostje op te scharrelen; dit jaar waren het er 400. Al deze beesten vreten, vertrappen en bemesten de vegetatie; de gevolgen hiervan blijven
niet uit. Verscheidene ni trofiele soorten zijn er algemeen. Ook het voor-
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Komen van weideplanten is een duidelijk gevolg van deze invloed.
We zullen nu de gemeenschappen van dit gebied zodanig bespreken, dat de
gradi13nt zout-zoet het beste tot zijn recht komt.
De wadvlakte bij de Oasterkwelder beslaat het hele litoraal; dit is de
zone tussen de gemiddelde hoog- en laagwaterlijn. Dat komt omdat er afslag heerst, zodat de gordel van het Puccinellio-Salicornion (kweldergrasverbond) geheel verdwenen is en het Armerion maritimae (engelsgrasverbond) direkt aan de zee grenst. Het wad is hier tengevolge van het
betrekkelijk lage zoutgehalte .arm aan soorten.
Het aspekt wordt bepaald door de groenalgen: Enteromorpha intestinalis
en Enteromorpha clathrata (darmwieren), Chaetomorpha linum en Ulva lactuca (zeesla). Daarnaast vinden we in klein aantal de bruinwieren: Cho~
da filum (veterwier), Fucus vesiculosus (blaaswier), Pylaiella litoralis
en Ectocarpus spec. (kwastwiertjes). Het enige roodwier dat we er hebben
gevonden is Porphyra umb~licalis (purperblad). Het Zestereturn nano-stenophyllae, de gemeenschap van klein en smalbladig zeegras, is hier
slechts spaarzaam ontwikkeld. Zowel Zostera nana (klein zeegras) als
zostera marina var. stenophylla (smalbladig zeegras) zien we er maar
sporadisch. Op ongeveer 50 m van de kwelder vinden we een blauwalgengezelschap, waarin Microcoleus chthonoplastes domineert. Zijn begeleider
Anabaena torulosa ontbreekt hier.
we zijn nu aan de kwelder toe; met een steil randje rijst ze op langs het
wad. Een dergelijke ::--and is al tijd het gevolg van afslag. Waar aanwas is,
gaat het wad bijna vloeiend in de kwelder over. De eerste kweldergemeenschap die we hier zien is het Armerieto-festucetum litoralis (engelsgrasgemeenschap). Het vormt een uitgestrekte weide van lage grassen en
kleine plantjes: zilt zwenkgras'), zilt fioringras"), ronde rus, melkkruid,
engels gras, engels lepelblad, zeeweegbree, fraai duizendguldenkruid.
Temidden van deze groene grasvlakte staan nabij de zee facies van zeealsem, die met hun zilvergrijze kleur een schitterend effect maken. In de
bochten van de kreken zien we hier en daar nog kleine stukjes die tot
het Puccinellietum mari timae typicum (kweldergrasgemeensc,-hap) behoren.
Kweldergras domineert in grote pollen. Daarnaast zien we zeekraal,
schorrenkruid, gerande schijnspurrie en gesteelde obione. In de vv_ierlaag,
hoofdzakelijk bestaande uit Rhizoclonium implexum, Lyngbia conferveides
en Vaucheria spec., leeft het naaktslakje Alderia modesta, dat een betrouwbare kensoort van het Puccinellietum is.
') Festuca rubra subvar. li toralis; ") Agrostis stolonifera var. salina.
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Tabel 1,

Opname nummer

2
Oppervlakte in m

Bedekking kruidlaag in cf,
Bedekking wierlaag in

%

JUNCUS MARITIMUS-CONSOCIATIE,

17
12

4
9

100

100
80

5

Soorten van het Armerion:
Juncus mari timus
Agrostis stolonifera var. salina
Glaux mari ti ma
Armeria mari tima
Cochlearia anglica
Care x di stans
Juncus gerardii

5.4

5.5

1.2

2.2

zeerus
zilt fioringras

1.1

1.2

melkkruid
engels gras
engels lepelblad

+.2
+.2

zilte Zegge

+.1
+.2

Soorten van het Puccinellio-Salicornion:

.j

Artimisia mari ti ma
Spergularia media

2.2
+.1

zeealsurn
gerande schijnspurrie

Limonium vulgare

+.1

lamsoor

1.1

Ordekensoorten:
Aster tripoliurn
Festuca rubra subvar. li toralis

J,4

zeeaster
zilt zwenkgras

Plantage mari ti ma
Triglochin mari tima

1.2
+.1

zeeweegbree
strandzoutgras

Ni trofiele soorten:
Atriplex bastata
Polygonum aviêulare

+.2
+.1

Plantage major
Trifolium repens
Trifolium pratense

+.1
+.2

Glycofyten:
Centauriurn pulchellum
Hydrocotyle vulgaris
Potentilla anserina
Solanum dulcamara

+.1

witte klaver
rode klaver

+.2

fraai duizendguldenkruid

+.1
+.1

waternavel

1.2

zilverschoon
bitterzoet

+.1

Elytrigia pungens

+.2

Lotus corniculatus

+.1

Scirpus mari timus

spiesbladmelde
varkensgras
grote weegbree

Overige soorten:

I

ronde rus

strandkweek
rolklaver
+.2

zeebies

Juncus maritimus- consociatie (zie tabel 1).
Ondertussen zijn we al een heel eind van het wad verwijderd geraakt. De
zeealsemfacies zijn verdwenen. Temidden van de Armerieto-Festucetum-grasmat treedt nu overal zeerus op in grote groepen. Naar het westen toe
bepalen de:;o;e vegetaties het aspect; zeerus domineert en enige zoutplanten begeleiden hem. Als we echter opnamen gaan maken zien we al gauw,
dat we met verschillende gemeenschappen van zeerus te maken hebben. We
spreken daarom niet van een Juneeturn maritimi of Juncus maritimus-associatie, maar van een Juncus maritimus-consociatie. Zo'n consociatie omvat de verschillende gemeenschappen waarin zeerus domineert. Deze gemeenschappen zelf, kunnen we weer sociaties noemen. We hebben van de
zeerusvegetaties 2 opnamen gemaakt: opname 17 op de Oosterkwelder, opname 4 daarentegen in de vallei.
De verschillen tussen beide sociaties zijn heel duidelijk (zie tabel 1).
Opname 17 heeft naast 16 soorten uit het Armerion (groepswaarde 7i) 3
soorten uit het Puccinellio-Salicornion (groepswaarde 2~), verder 4 ordekensoorten, 5 ni trofielen en 1 glycofyt (zoutmijder). Opname 4 heeft 4
soorten uit het Armerion maritimae (groepswaarde 8%), 1 nitrofiele soort
en 3 glycofyten; soorten uit het Puccinellio-Salicornion en ordekensoorten ontbreken. Dit laatste berust wel op toeval. In alle andere opnamen
die ik van de zeerusvegetaties maakte is de ordekensoort zilt zwenkgras
(Festuca rubra subvar. litoralis) wel aanwezig.
De hoge groepswaarde der Armerionsoorten leert dat beide gemeenschappen
tot het engeis-grasverbond behoren. Het aantal nitrofielen is een maat
voor de beweidingsgraad. Het grote verschil tussen beide gemeenschappen
is dat het gezelschap van opname 17 Puccinellio-Salicornionsoorten heeft
en het andere glycofyten.
Het eerste gezelschap, dat we sociatie van zeerus en zeealsem kunnen
noemen, is een veel vroeger successiestadium dan de andere gemeenschap.
Deze sociatie komt behalve op Schiermonnikoog ook veel op Texel voor.
Een soort die niet in de opname voorkomt is fijn goudscherm; deze werd
ook in de juist genoemde sociatie gevonden. Het gezelschap van opname 4
li,jkt enigszins op de sociatie van zeerus en weidetorkruid, door 'l'Uxen
van de Oostfriese eilanden genoemd en bij ons op Texel voorkomend: Weidetorkruid ontbreekt echter. TUxen beschreef dit gezelschap als associatie. De door hem opgegeven kensoorten zeerus, weidetorkruid en selderie
zi~ geen van drieën karakteristiek, dus het gezelschap verdient de rang
van associatie niet.
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Tabel 2.

ARMERIETO-FESTUCETUM, VARIANT MET CAREX DISTANS.

Opname nummer
Oppervlakte in m2
Bedekki ng kruidlaag in 1o

Bedekkjng moslaag in

%

Kensoort:
Ameria mari ti ma
Differentië re.ndP soQr T.en vnn de va:ri an t :
Care x d i stans
Odonti te s ve rna
Plantage coronapus
~r· orten

:~ ''

100

5

(materiaal verloren gegaan)

2. 2

engals gras

2.2
+.1

zilte zegge
rode ogentroost

+.1

hertshoornweegbree

van het Arme rton :

r :~·:~ tis s tolonifera 'Tar . sal i na

,7'.Jl .; us gerard i i

).2

zilt fioringras

+.1

ronde rus

2.2

zilt zwenkgras

+.1

fraai duizendguldenkruid
zilverschoon

- :·: 1nsoo rt:
F' ~ ··

'-u•' a r ubra subvar. l i t e relis

~-::r~nu :---:.'J. !P.

pulchellum

Pc tcnV. l. la anserina
Le ontod o;-:. nudi c aulis
:::-hoenus nigricans

1.1

+.1

thrincia

+.1

knopbies

":0crten •ran vochtige graslanden :
': ~i

f e l i urn repens
Cerastium holosteoi d es
y'Jlcus lanatus
Gverige soorten:
Lo tu s corniculatus

+, 1

rolklaver

1. 1

strandduizendguldenkruid

1. 2

liggend vetmuur

Centauriurn li ttorale
Sagina procumbens

2.2

witte klaver

1.1

ho o rnbloem

+.1

witbol

duingrasland op Schiermonnikoog met engels gras en duinriet.

In de tabel zien we dat de bedekking van de wierlaag in de beide sociaties zeer verschilt. Zo werd in proefvlakte 1'7 slechts één eencellige
groenalg gevonden, die niet te determineren was. De andere proefvlakte
daarentegen was zeer rijk aan blauwwieren. Als dominant fungeerde een
vaucheriasoort, waarvan slechts steriele draden gevonden werden, begeleid door 6 blauwwieren: Lyngbia aestuarii, Lyngbia semiplena, Microcoleuschthonoplastes, Chroococcus turgidus, Entophysalis granulosa en Microcystis reinboldii.
Heel kenmerkend voor de zeerusconsociatie is z~n bodemprofiel. De
strooisellaag (AO) is nl. erg dik. Hieronder vinden we een dikke humuslaag (A 1). Een profiel behorend bij opname 4 gaf het volgende: AO "" 2 cm,
A 1 = 6 cm. Daaronder slibrijk zand met gleyversch~nselen (reductie- en
oxydatievlekken).
Armerio-Festucetum, variant met Carex distans (zie tabel 2).
Het Armerieto-Festucetum, dat met de Juncus maritimus-concosiatie het
belangrijkste ge deel te van het vegetatie-mozaiek van de vallei vormt,
verandert ook van karakter hoe meer we naar het westen gaan. De bodem
wordt namelijk zandiger en hier en daar krijgen we zelfs microreliëf. Over
het algemeen ligt het Armerieto-Festucetum iets hoger dan de Juncusvegetaties. Een opname die we hier maakten leert dat we met de variant van
zilte zegge te doen hebben. De typische variant, die op de Oasterkwelder
voor het groen zorgt, is door ons niet opgenomen, zodat we de verschillen niet aan de hand van opnamen kunnen uiteenzetten.
De invloed van de beweiding is weer duidelijk, daar witte klaver met grote abundantie optreedt. Voorts valt ons strandduizendguldenkruid op. Op
de zandheuveltjes in de vallei zien we deze soort veelvuldiger terug;
samen met krielparnassia is zij daar kenmerkend voor het Centaurieto-Saginetum. Meestal vormt deze associatie hier vegetatievlekken te midden
van het Armerieto-Festucetum. Ook het voorkomen van knopbies is interessant. Het zou er op kunnen wijzen dat het Armerieto-Festucetum in de
knopbiesgemeenschap overgaat, een successie die nog nooit met zekerheid
/
is waargenomen.
Behalve gemeenschappen van het Armerion zien we op de lagere pl,ekken in
de.vallei ook uitgestrekte velden van zeebies. Deze plant, die hier niet
zo hoog wordt als hij in brakke sloten pleegt te worden, groeit ter
plaatse niet zeer dicht. Waarschijnlijk is dat aan de drogere bodem te wijten, want hij wortelt hier niet in water. Als begeleiders van de sociatie
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Tabel 3,

SCHOENETUM NIGRICANTIS.

Opname nummer
Oppervlakte in m2

14
10

15

:t..;:lekkin.g k:midlaag in%
Re·'<:!.~ ~ng mosl84g in 'i(

95

100

20

60

2.2
1.2

4.4

+.2

4.3

Soorten van het Schoenetum:
Schaeneturn nigricans
Parnassia palustris
Campylium polygamum
Liparia loeselii
Epipactis palustris

1.·1

+.1
+.1

PellHt endiviaefolia

1.2

Fissideri.s adiantoides

+.1

knopbies
parnassia.
goudmos
sturmia
moeraswespenorchis
veenvedermos

Halofyten:

Junous mari ti mus
Carex- distans
JWlcUs gerardii
Plantage mari ti ma
Ononis spinosa
Glaux mari ti ma

2.2

1.1

1.2
2.2

+.1

+.1
+.1
•• 1

zilte zegge
ronde rus
zeeweegbree
kattedoorn
melkkruid

Soorten van het Centaurista Saginetum:

I,

Centauriurn vulgare
Centunculus minimus
Sagina nodosa var. moniliformis

!1\

Vochtminnende soorten:
Taraxacum se ct, Palustria
Mentha aq_uatica
Linum catharticum
Juncus articulatus
Festuca arLIDdina.cea
Phragmi tes austral is
Ga.=!.ium palustre
Hydrocotyle vulgaris

i•·I. t

Droogteminnende soorten:
Lotus corniculatus var. ciliatus
Polygala Vtügaris var, dunensis
Trifolium arvense
Hieracium umbellaturn
Soorten der vochtige graslanden:
Anthoxanthum odoratum
Holcus lanatus
Trifolium repens
Prunella vulgaris
Cerastium holosteoides
Trifolium pratense

1.1
+.1

+.1

+.1

+.1

1.1

1.1

Riccardia pinguis

paardebloem
watermWJt
geelhartje

1.1

waterrus
rietzwenkgras
riet
moeraswalstro
waternavel

+.1

rolklaver
duinvleugeltjesbloem
hazepootje
schermhavikskruid

+.2
+.1
+.1

1.2
+.2
+.1

reukgras
witbol
witte khtver

+.2
+.2

1.2
+.1

brunel
hoornbloem

+.1

rode klave:r

+.1

Overige soorten:
2.2
Potentilla anserina
1.2
Juncus anceps
Salix repens ssp. argentea
1.2
Agrostis stolonif'era (cline stolon.-salina) 3.2
Festuca rubra
3. 3
1.1
Carex f'lacca
1.2
Sieglingia decumbens
+.l
Leontodon nudicaulis
+.1
Sagina procumhens
Calamagrostis epigejos
Cirsi urn arvense
Leontodon autunmalis
Mossen en Levermossen:
Caliergonella cuspidata
Bryum spec.
Lophocolea bidentata
Riccardia sinuata
Hypnum cup-ressiforme
Hhytidiadelphus sq_uarrosus

strandduizendgUldenkruid
dwergbloem
krielparnassla

+.1-2

+.2
+.·2

+.2-3

1.2

zilverschoon

+.2

tweekoppige rus
kruipwilg

+.1
+.2

1.1
+.2

).2
+.1
+.1

+.1

fioringras
rood zwenkgras
zeegroene zegge
tandjesgras
thrincia
liggend vetmuur
duinriet
akkerdistel
herfstleeuwstand

puntmos
knikmos
kantmos

+.2
+.2

2.2

klauwtjesmos
haakmos

I
.\
~

V

i

I

werden genoteerd de halofyten zeeaster, strandzoutgras, schorrekruid en
zeekraal, de nitrofielen rode ganzevoet en spiesbladmelde, en valse voszegge, een soort van slecht geaëreerde, vaak brakke gronden. Uit deze
soortenlijst krijgt men al een ruwe indruk van de oecologie van dit gezelschaP. Voor opnamen ontbrak de tijd.
Ondertussen naderen we al de Reddingweg. In het vegetatiemozaiek schuiven zich weer nieuwe eenheden. Op de duintjes zien we een gezelschap van
rood zwenkgras; daaronder volgt een gordel van kruipwilg, die de grens
tussen hygrohaloserie en xeroserie vormt en dus tot de mesoserie gerekend moet worden. Langs de randen van de vallei zien we nu veelvuldig
twee gezelschappen, die respectievelijk opvallen door dominantie van
duinriet en knopbies. In de vallei zelf zien we weer velden van zeerus
en zeebies, afgewisseld door een lage grasmat waarin zilt fioringras en
ronde rus domineren. Deze facies behoren tot het Armerio-Festucetum en
zijn ontstaan door sterke beweiding.
Schaeneturn nigricantis (zie tabel 3).
In het zuidelijk deel van de vallei is de beweiding niet zo sterk-geweest
ende-faciesvorming is er minder uitgesproken. Hier treffen we nog mooi
ontwikkelde vegetaties aan van parnassia en tweekoppige rus, een voorstadium van de knopbiesgemeenschap. Verder zien we er de vochtige subassociatie van het Centaurieto-Saginetum met waterpunge, melkkruid, dwergvlas, dwergbloem, zeegroene zegge, etc.
Van het Schaeneturn nigricantis werden twee opnamen gemaakt: een beginstadium ten noorden van de eendenkooi, dat wel iets lDkt op het stadium
met parnassia en tweekoppige rus (opname 14) en een meer optimaal stadium nabij de Reddingweg (opname 3). Helaas is ook hier de beweiding soms
weer een complicerend element. Opname 3 is hier vrij van, doch in opname
14 wijzen al thans de beide Trifoliumsoorten op enige invloed van het vee.
Deze beide Schoeneta zijn waarschijnliJk ontstaan uit de Juncus mari timusconsociatie. In beide proefvlakken treffen we nl. halofyten aan, waaron' van de haloder zeerus de talrijkste is. In opname 14 is de groepswaarde
fyten zelfs hoger dan die van de Schoenetumplanten (5i; 3i). Daa;entegen
is de halofiele groep slechts klein ten opzichte van die der niet-halofielen. Aan het gezelschap van opname 14 is tevens een Centaurieto-Saginetum voorafgegaan, waarvan strandduizendguldenkruid, krielparnassia en
dwergbloem getuigen. We moeten ons deze successie als volgt voorstellen:
De bodem begint voor zeerus ongeschik~ te worden, bv. door ontzilting.
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Tabel 4,

CICENDIETUM FILIFORMIS.

21
1

Opname nummer

2
Oppervlakte in m

1

Bedekking moslaag in ~
Bedekking wierlaag in

35
(5

30

Kruidlaag in %:

'%

(1

90

Kensoorten:
Radiola linoidee

Centunculus minimus

1.1

dwergvlas

1.1

dwergbloem

+.2

1.1
2.1

brrmel
zilverschoon

+.1

+.1

+.1

+.1

geelhartje
stijve ogentroost

1.1
1,1

Differentiërende soorten van de subassociatie:
1.1
Prunella vulgari s

Potentilla anserina
Linum catharticum
Euphrasia officinalia s.s.
Scirpus setaceus
Sagina procumhens

borstelbies
liggend vetmuur

+.1
+.1

Differentiërende soorten van de variant:
Salix repens var. microphylla

+.1

Eleocharis quinqueflora

+.2

Verbondskensoorten:
Carex serotina ssp. pulchella

"'I i

.. 'il

r

.:·)
./.!.

"

armbloemige waterbies

+.1

dwergzegge
greppelrus

Halofyten:
Samelus valerandi
Juncus gerard i i

+.1

()

waterprmge

+.1

ronde rus

Glaux mari tima
Plantage mari tima var. leptophylla

+.2
+.2

melkkruid

Overige soorten:
Juncus articulatus var. l i toralis
Mentha aquatica
Triglochin palustris

!•.

kruipwilg

2.2
+.2

Juncus bufonius

til

+.1

Leentoden nudicaulis
Agrostis stolonifera

2.2

zeeweegbree

1.2

1.1

+.1

1.1

+.1
+.1

+.1
+.1

waterrus
watermrmt
moeraszoutgras
thrincia

+.1
+.1

fioringras
waternavel

Hol cus lana tus
Sieglingia decumbens

+.1

Carex panicea
Cirsium palustre
Phragmi te s austral is

+.1
+.1

witbol
tandjesgras
blauwe zegge
kale jonker

Hydrocotyle vulgaris

+.2

+.10

+.1

Calamagrostis epigejos
Polygala vulgaris var. drmensis
Kryp togamen:
Campylium polygamum
Bryum spec.
Riccardia pinguis
Gloeocapsa muralis
Nostoe spec.
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+.1

+.1
+.1

+.2
+

1.2

riet
duinriet
duinvleugel tjeebloem

goudmos
knikmos
vetmos

--1

De planten gaan minder dicht groeien. Zoutverdragende glycofyten als
zilverschoon, tweekoppige rus en parnassia dringen binnen. Er komt wat
meer open grond, zodat ook een aantal éénjarigen en rozetplantjes, die
graag op net ontzilte, zandige grond groeien, zich er thuis voelen:
krielparnassia, waterpunge en strandduizendguldenkruid. Zeerus wordt
steeds meer teruggedrongen; knopbies vestigt zich en als zo'n plek niet
te sterk beïnvloed wordt door beweiding en niet geïnnundeerd wordt door
zeewater, zullen de orchideetjes sturmia, vleeskleurige orchis (door ons
niet gevonden in deze vallei) en moeraswespenorchis verschijnen. We zijn
dan in de optimale fase van het Scheeneturn nigricantis. Door degeneratie
van deze associatie kan o.a. de gemeenschap van duinriet en addertong
tot stand komen. Dat we in proefvlakte 14 zowel droogte- als vochtminners vonden, wijst er op, dat de grondwaterspiegel bedenkelijk kan schommelen en dat overstuiving plaats heeft. Dat kattedoorn hier als halofyt
optreedt is een lokaal verschijnsel. Op de Waddeneilanden vinden we deze
soort nl. geregeld op min of meer zilte bodems.
Cicendietum filiformis (zie tabel 4).
Op afgeplagde stukjes en paadjes in het Schaeneturn en ook wel in andere
gemeenschappen treffen we algemeen een Nanocyperiongezelschap aan: het
Cicendietum filiformis (draadgentiaangemeenschap) en wel de subassociatie met borstelbies. Het gezelschap is niet volledig ontwikkeld. Diverse
kensoorten o.a. draadgentiaan zelf, ontbreken: Cicendia is uitgesproken
kalkmijdend en is in het Waddendistrict dan ook slechts bekend van het
kalkarmste eiland, nl. Terschelling. De twee aanwezige kensoorten dwergvlas en dwergbloem zijn op Schiermonnikoog evenwel volstrekt niet tot deze gemeenschap beperkt. Ook de differentiërende soorten van de subassociatie zijn weinig karkteristiek voor dit milieu, met uitzondering van
borstelbies. De kombinatie van de genoemde drie soorten op de gegeven
vindplaatsen is echter zo typerend, dat ons gezelschap toch wel het beste
als een Cicendietum kan worden opgevat. De differtiërend~ soortengroep
van bovengenoemde subassociatie bestaat voornamelijk uit planten van de
vochtige graslanden en betredingverdragende gewassen. Buiten mensel~ke
invloed komt de subassociatie niet voor. De geografische variant met
armbloemige waterbies is de vorm waarin we deze subassociatie in het
waddendistrict vinden. In de rest van ons land vinden we een andere variant. Twee opnamen werden gemaakt bij de Reddingweg.
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Tabel 5,

MENGSEL VAN CENTAURIETO-SAGINETUM EN SAGINETUM MARITIMAE.

Opname nummer
Oppervlakte in m2

Bedekking kruidlaag in

~

Bedekking moslaag in %

16
9
90

70

Soorten van het Centaurieto-Saginetum:
2,1
()

strandduizendguldenkruid
krielparnassia

Sagina mari tima

1,1

Plantage coronapus
Plantage mari ti ma var. leptophylla

1.2
1.1-2

zeevetmuur
hertshoornweegbree

Centauriurn li ttorale
Sagina nodosa var. moniliformis
Soorten van het Saginetum mari timae:

zeeweegbree

Soorten van het Armerion:
Agrostis stolonifera var. salina
Glaux mari ti ma

3. 5
1.1

2-3

zilte zegge

1.1-2
1,2

engels gras
ronde rus

+.2

aardbeiklaver

Care x di stans
Armeria mari ti ma
Jrmcus gerard i i
Trifolium fragiferum

zilt fioringras
melkkruid

Andere halofyten:

l

Festuca rubra subvar. li toralis

l.:l

zilt zwenkgras
zeealsem

Artemisia mari ti ma

I
Soorten der vochtige graslanden:
Trifolium repens

2.2-4

witte klaver

Cerastium holosteoides

+.2

hoornbloem

Overige soorten:
Leentoden nudicaulis
Potentilla anserina

+.2

thrincia

+.1
:t-.1

zilverschoon
slanke gentiaan

Linum catharticum
Sagina procumbens

+.1
+.1
1.1

fraai duizendguldenkruid
geelhartje

Poa pratensis

+.1

Gentiana amarella ssp. uliginosa
Centauriurn pulchellum

liggend vetmuur
veldbeemdgras

~:

(niet geschat)
Amblystegium juratzkanum

Brachythecium al bicans
Ce ratodon purpureus
Rhytidiadelphus squarrosus
Cladonia spec.

x
x
x
x
x

bleek dikkopmos
purpersteeltje
haakmos

I

apvallend is het voorkomen van halofyten in onze proefvlakten: waterpunge, ronde rus, melkkruid en zeeweegbree. Dat wijst erop dat deze plekken
geïnundeerd zijn geweest met zeewater.
Bij opname 2 hebben we een profiel gestoken. Het toonde ons wat zandige
humus, afkomstig van de vroegere vegetatie en daaronder grijsgekleurd
zand. Het grondwater bevond zich 45 cm diep; de pH hiervan was 6,3.
Het wierhuidje van Gloeocapsa muralis, een blauwalg, sloot de bodem van
de lucht af, waardoor een duidelijk waarneembare redeuktie was opgetreden
(ontwikkeling van zwavelwaterstof).
Op het onderzochte terrein gaat het Cicendietum filiformis via het stadium van parnassia en tweekoppige rus weer in het Schaeneturn over.

Mengsel van Centaurieto-Saginetum en Saginetum maritimae (zie tabel 5).
Eén heel merkwaardige vegetatie is nu nog niet genoemd. Het betreft de
smalle grazige zone die we bij het Kobbeduin vinden. Naar beneden wordt
ze begrensd door vegetaties waarin zeerus, knopbies en zeebies domineren. Naar boven zien we daarentegen helm en duindoorn als aspectbepalende soorten. In de smalle tussenzone, die we tot de mesoserie kunnen rekenen, valt direkt het zeer talrijke voorkomen van strandduizendguldenkruid op. Daarnaast zien we echter dat de grasmat uit Armerionsoorten is
samengesteld. Zeevetmuur groeit er vrij veel. We hebben hier met een homogeen mengsel van twee associaties te doen. Op deze standplaats wordt
dus aan de oecologische eisen van beide gemeenschappen voldaan. Het
Saginetum maritimae (zeevetmuurgemeenschap) is nl. karakteristiek voor
de vloedzone aan de voet van de duintjes op kwelders en zilte achterduinse strandvlakten, terwijl het Centaurio-Saginetum kenmerkend is voor
randen van ontzilte en bijna ontzilte strandvlakten en primaire duinvalleien. Het is opvallend dat slanke gentiaan op dergelijke min of meer
brakke plaatsen nogal eens gevonden wordt. Wij vonden 1 exemplaar. BraunBlanquet en de Leeuw (1936) geven van Ameland een opname van een overeenkomstig vegetatietype. Alleen zien we bij hen meer Nanocyperionsoorten, minder Armerionplanten, meer gentiaantjes en geen zefivetmuur. Dit
laatste staat weliicht in verband met het feit dat de standplaats op
Ameland minder zilt was; het kan echter ook zijn, dat genoemde auteurs de
in augustus reeds afgestorven zeevetmuur niet hebben herkend.
Zestereturn marinae (zie ~abel 6).
Behalve op het land is ook in de kreken de overgang van zout tot brak
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Tabel 6.

ZOSTERETUJ,! fo!ARINAE,

Opname nummer
2
Oppervlakte in m

Diepte in m
Bedekking in

1o

22

30
0,3-1
80

~:

lostera marine
Groene wieren:
Vaucheria spec.
Spirogyra spec,
Enteromorpha intestinalis

5.3
1.3

Rnteromorpha clathrata

+.1

Rhizoclonium implexurn

+. 2

3lauwalgen:
Lyngbia aestuarii
Lyngbia rnajuscula

+. 2

Roodalg:
Polysiphonia urceolata

+. 2

+.2

+. 2

Diatomeeën op Zostera:
Achnanthes longipes
Auricula spec.
Bacillarie paradoxe
Cocconeis placentula var. euglypta

rr

rr

Grammatophora oceanica var. macilenta

rr

Mastogloia pumila

r

:.1elosira dubia
:,Jelosira nummuloides
io'ielosira moniliformis
~i tschia navicularis

r
r
rr

rr

Rhopalodia musculus
Synedra crystall i na
Synedra tabula ta

Die tornec.tin op Váuöherin. :
Achnanthes longipes
Grammatophora oceanica var. macilenta

i'o1elosira sulcata

+

zeekraal
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merkbaar. Aan het begin van de kreek domineert hier en daar groot zeegras, begeleid door groene algen. Meer naar het westen zien we zo nu en
dan zeegrasbladig kamfonteinkruid (Potamogeton pectimatus f. zosteraceus), een kentaxon van het Ruppion mari timae. In het westelijk deel van
de vallei zien we daarentegen de algemene vorm bezemvormig kamfonteinkruid (Potamogeton pectimatus f. scoparius), die een veel wUdere oecologische amplitudo heeft en wellicht ordekensoort der Potametalia is. Zijn
optimum ligt echter in het oligohaliene en zwak mesohaliene gebied, in
tegenstelling tot de f. zosteraceus en de ZÜsterasoorten, die hun optimum respectievelijk in de mesohaliene en de polyhaliene zone hebben.
De vondst van groot zeegras !n deze kwelderkreken is heel merkwaardig.
Vroeger kwam Zostera in reusachtige hoeveelheden in de Waddenzee voor.
van Goor (1919) schatte de oppervlakte der wierwaarden op 15.000 ha. Na
1932 is het zeegras hier volledig uitgestorven tengevolge van een epidemie. De geruchten over herstel van groot zeegras hadden steeds betrekking op de variëteit smalbladig zeegras, die veel resistenter tegen de
ziekte is. Behalve op Schiermonnikoog is groot zeegras dit jaar ook in
kreken door de kwelders van Terschelling gesignaleerd.
De samenstelling van het Zosteretum marinae (zeegrasassociatie) is eenvoudig. Groot zeegras is de enige fanerogaam; als begeleiders fungeren
talrDke wieren, die op en tussen het zeegras groeien. Van goor (1923)
onderscheidt binnen deze associatie twee typen: een Zostera-roodalgengemeenschap en een Zostera-groenalgengemeenschap. De laatste is vooral aan
het brakke water langs de kust gebonden. Het Zosteretum van Schiermonnikoog behoort tot dit brakwatergezelschap. De groepswaarde van de 5
groentl algen bedraagt 6~; er zijn 2 blauwwieren en 1 roodwier aanwezig.
Het voorkomen van Spirogyra spec. wijst op het betrekkelijk lage zoutgehalte; dat geslacht heeft nl. geen mariene vertegenwoordigers.
Zowel groot zeegras als Vaucheria spec. zijn dicht begroeid met diatomeeen. Op de eerste werdan 13 soorten gevonden, op de tweede slechts 3.
Vrijwel al deze diatomeeën werden verder landinwaarts ook op zeegrasbladig kamfonteinkruid gevonden. De vondst van de pissebed +dotea chelipes
is veel belangrDker; deze soort is nl. geheel aan het Zosteretum maritimae gebonden. De becijfering van de diatomeeën heeft betrekking ap de onderzochte monsters. (rr =zeer weinig; r =weinig; +=matig).
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Tabel 7.

GEMEENSCHAP VAN CALAMAGROSTIS EPIGEIOS EN OPHIOGLOSSUM VULGATUM.

Opname nummer

8

Oppervlakte in m2
Bedekking kruidlaag in

Bedekking mosl·aag in

%

~

9

20
30

100

100

<5

Dominant:
Calamagrostis epigejos
Molinionsoorten:
Ophioglossum vulgaturn
Cirsium palustre
Jtmcus subuliflorus
Sieglingia decurnbene
Carex panicea

5.5

5. 5

duinriet

()

+.2

addertong

+.1

+.1

kale jonker

+.2

biezaknoppen

+.2

tand~esgras

+.1

blauwe zegge

Soorten uit de eindfase van het Schaene turn:
Epipactis palustris
Gymnadenia conopsea

Droogte minnende soorten:
Carex arenaria
Rubus caesius
Galium mollugo
Festuca rubra ssp. durnatorum
Hieracium umbellaturn

2.2
1.1

+.1
2.2
+.2

moeraswesp eno rchi s
muggenorchis

+.1

zandzegge
dauwbraam
glad walstro

2.2

roodzwenkgras

+.1

schermhaveikskruid

Vochtminnende soorten:

Vicia cracca
Carex flacca

+.1
+.1

Potentilla anserina
Potentilla anglica
Phragmi tes austral is

+.1

vogelwikke
zeegroene zegge

1.2

+.1
1.1

zilverschoon
kruipganzerik
riet

Galium palustre

1.1

moeraswalstro

Jtmcus anceps

+.1
+.1

Lychnis flos-cuculi
Gardamine pratensis
Mentha aquatica

+.1
+.1

Ruderale soorten:
Cirsium arvense

+.1

Sonchus arvensis

+.1

Overige soorten:
Poa pratensis
Salix repens
Viola canina

+.1
1.2
+.1

Hippophae rhamnoides
Taraxacum spec.

+.1
+.1

Euphrasia officinalia s.s.
Hol cus lana tus

+.2

Luztüa cámpestris
Cerastium holosteoides
Anthoxanthum oderaturn
Agrostis stolonifera

tweekoppige rus
koekoeksbloem
pinksterbloem
watermunt

akkerdistel
akkermelkdistel

+.1
+.2
+.2
+

veldbeemdgras
kruipwilg
hondsviooltje
duindoorn
paardebloem

+.1
+.1

stijve ogentroost
witbol
veldbies

+.1
+.1

hoornbloem
reukgras
1.2

fioringras

Mossen:
Brachythecium rutabtüum

+

Bryum cf. inclinatum

+

dikkopmos

2. De secundaire duinvalleien.
secundaire duinvalleien zijn de valleien die door ui tstuiving zijn ontstaan. Mooie voorbeelden van dergelijke valleien vinden we in het westelijke gedeelte van Schiermonnikoog; de grote vallei en het Muggenorchisvalleitje bij de vuurtoren behoren tot dit type. Beide pannen worden omgeven door droog duin dat behoorlijk stuift. Talrijke windkuilen zijn er te
zien waar het zand tot het grondwater is weggestoven en die dan weer het
begin kunnen vormen van een nieuwe duinpan. Deze stuifduinen verplaatsen
zich geregeld onder invloed van de wind, Het uitgekalkte zand wordt op
andere plaatsen weer afgezet en bouwt er nieuwe duintoppen. Het is dan
ook niet te verwonderen dat de meeste hoge duintoppen van het eiland
(tot 19 m) in dit gebied worden gevonden.
Gemeenscha
De begroeiing van de secundaire duinpannen is ook geheel anders dan die
der primaire duinvalleien. De faktor zout ontbreekt er. Hier zijn overstuiving, verzuring en diepte van. de grondwaterspiegel de beslissende
faktoren. In de grote vallei zijn weinig notities gemaakt. We vinden er
uitgestrekte velden van duinriet met addertong, vegetaties van kruipwilg
en een blauwgraslandachtige Molinionvegetatie. Het terrein is er zeer
geaccidenteerd.
Ook de vegetatie van het Muggenorchisvalleitje bestaat grotendeels uit
de gemeenschap van duinriet en addertong. Hier en daar staan struiken
van duindoorn, grijze wilg en eenstijliga meidoorn. Zelfs bottelroos en
gelderse roos zijn present. Hogere gedeelten in het valleitje en de rand
van de vallei dragen een begroeiing van kruipwilg met veel open plekken,
waar zich een typisch, tot de mesoserie behorend gezelschap heeft ontwikkeld.
Of er in de Muggenorchisvallei vroeger een Schaeneturn (knopbiesgemeenschap) voorkwam is mij niet bekend, Wel is het opvallend dat moeraswespenorchis en muggenorchis hier beide veel voorkomen in de/gemeenschap
van duinriet en addertong. Beide soorten komen nl. ook veel voor in het
Schaeneturn nigricantis en muggenorchis wel speciaal in de terminale fase. Daar het gezelschap van duinriet en addertong in de successie vaak
op het Schaeneturn volgt, is het niet uitgesloten dat zulks ook hier het
geval is geweest. Dikwijls is dit gezelschap beschouwd als een subassociatie van het Schoenetum. De typische Schoenetumsoorten houden het er

.
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Tabel 8.

GEZELSCHAP VAN PARNASSIA. PALUSTRIS EN HERI\!INIUM MONORCHIS.

Opname nummer
Oppervlakte in m2
Bedekking kruidlaag in
Bedekking moslaagt in ~

,

7

'!>

90
5

H.ygrofiele soorten:
I

!

Herminiurn manorchis

2.2
+.1-2

Epipactis palustris

+.1

herminiurn
moeraswespenorchis

+.1

kale jonker

J!

Cirsium palustre
Linum catharticum
Potentilla anglica

2.1
+.1

Centauriurn li ttorale

+.1

geelhartje
kruipganzerik
strandduizendguldenkruid

Carex trinarvis
Carex flacca

+.1
2. 2

drienervige zegge

+.1
2.2

duinvleugel tjeebloem
mannet jesereprijs

2.2

11

Parnassia palustris

parnassia

zeegroene zegge

Xerofiele soorten:
Polygala vulgaris var. drmensis
Veronica officinalis
Lotus corniculatus
Poa pratensis var. humilis

+.1

rolklaver
veldbeemdgras

Rubus caesius

2. 2

dauwbraam

Carex arenaria
Fe stuca rubra

+.1

zandzegge
rood zwenkgras

2.2
+,1

.e;rigeron acer
Galium mollugo

+.1
+.1

Hieraci urn umbellaturn

scherpe fijnstraal
glad walstro
schermhavikskruid

Anthropogene invloeden:
Luzula campestris

+.1

veldbies

Sonchus arvensi s

+.1

Cerastium holosteoides

Holcue lanatus

+.1
1.1

akkermelkdistel
hoornbloem

Plantage lanceolata

+.1

smalle weegbree

witbol

Overige soorten:
'il

Salix repens

1.2
1.2

kruipwilg

Calamagrostis epigejos
Potentilla erecta

+.1

tormentil

Potentilla x suberecta
Sieglingia decurnbene

+.1
+.2

(P. anglica x erecta)
tandjesgras

Agrostis tenuis
Taraxacum. spec.
Viola canina

+.2
+.1

gewoon struisgras
paardebloem

+.1
+.1

hondsviooltje

Euphrasia of'f'ieinalis s. s.
Pyrola rotundif'olia

+.1

stijve ogentroost
rondbladig wintergroen

Leontodon nudicaulis
Hippophae rhamnoides

+.1
+.1

thrincia
duindoorn

Brachythecium rutabulum

1.2
1.2

duinsterretje
dikkopmos

Bryoerythrophyllum recurvirostre

1.2

duinriet

~:

Tortula ruralif'ormis x)

x} Torttû..a ruralifoimis

= Tortula

ruralis var~ arenicola

ecbter niet uit, moeraswespenorchis u~zonderd. Daarentegen treden er
diverse soorten uit het Molinion caeruleae (pijp&atrootjesverbond) in op.
We hebben mijns inziens met een lokaal gezelschap van di-t verbond te
doen, kenmerkend voor de duinen. De gemeenschap is evenwel in ~t waddendistrikt optimaal ontwikkeld. Vermeldenswaard is dat moeraswespenorchis en muggenorchis in het binnenland beide voorkomen in een zeldzaam
type van het blauwgrasland, nl. Cirsieto-Molinietum orchidetosum.
we beschikken over ~wee opnamen van het gezelschap van duinriet en addertong. De meest typische, opname 20, werd gemaakt ten noorden van de
Banckspolder in een klein valleitje. Deze opname bevat geen Schoenetumsoorten, doch wel verschillende Molinionsoorten. De tweede, opname 8,
stamt van de Muggenorchisvallei en vertoont ons een initiaalstadium. De
indeling in oecologische groepen laat weer interessante verschillen
tussen beide opnamen zien. Opname 8 telt bv. 5 xerofiele soorten tegen
,1 in opname 20 en slechts 5 hygrofiele soorten tegen wel 13 in opname
20. (In de tabel de rubrieken: 1. vochtminnende soorten; 2. Molinionsoorten behalve tandjesgras; 3. Schoenetumsoorten).
Opname 8 moet dus wel een veel droger milieu hebben dan opname 20. Bij de
eerste opname had sterke verstuiving plaats, hetgeen in het profiel heel
duidelijk was af te lezen. Misschien is hier zelfs sprake van verdroging
tengevolge van de onlangs hier aangelegde duinwaterleiding. Opname 8 is
verder vrij sterk door beweiding beinvloed. In het proefvlak vonden wij 2
nitrofiele soorten en 4 weideplanten.
Gezelschap van Parnassia palustris en Herminiurn manorchis (zie tabel 8).
Naast deze gemeenschap noemden we voor de Muggenorchisvallei ook een tot
de mesoserie behorend gezelschap. Dit bestaat uit grazige open plekken
te midden van laag kruipwilggewas. Parnassia treedt er aspectbepalend op.
Zowel xero- als hygrofiele soorten treden er op, respectievelijk 10 en g.
De antropogene invloed en de begrazing door konijnen is aantoonbaar. Op
dergelijke plaatsen zou men een 'vochtige' subassociatie van het Festuceto-Galietum maritimi (schapegras-walstrogemeenschap) v~rwachten, maar
dit ontbreekt. Wellicht is de bodem hier te kalkhoudend voor deze gemeenschap. Toch zien we enige soorten uit dit gezelschap hier optreden:
duinvleugeltjesbloem en veldbeemdgras (Poa pratensis var. humilis). De
xerofiel en uit onze opname zien we ook dikwijls in genoemde associatie.
Daarentegen is het ontbreken van de dominant schapegras en van de hoogfrequente begeleider echt walstro er een voldoende aanwijzing voor dat we
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Tabel 9.

FESTUCETO-GALIETUM, VOCHTIGE SUBASSOCIATIE.

Opname nummer

10

2
Oppervlakte in m
Expoe--=.tie

2

noord-weet

Inclinatie
Bedekking kruidlaag in %

20

Bedekking moslaag in ~

30

100

Kensoort:
Festuca ovina var. capillata

3.2

schapegras

Vochtminnende soorten:
'I

}

~I

Schoenus nig:ricans

knopbies

Herminiurn monorchi s
Linum catharticum

herminiurn
dwergvlas
geelhartje

Vicia cracca

vogelwikke

Radiola linoidee

Weideplanten:
Plantage lanceolata

1,2

smalle weegbree

Holcue lanatus
Trifolium poratense

2.2

witbol

+.2

Trifolium repene
Trifolium campèstre

+.1
+.2

rode klaver
witte klaver

Prunella vulgaris

liggende klaver
brunel

Anthoxanthum oderaturn

+.1
+.2

Luzula campestris

+.1

veldbies

Overige soorten:
Salix repene var. argentea

3.3

kruipwilg

Lotus corniculatus

1.2

rolklaver

Antennaria dioica

1.2

rozenkransje

Aira praecox
Potentilla erecta
Euphrasia officinalia s.s.

+.2

paashaver
tormentil
stijve ogentroost

1.2

reukgras

Hypochaeris- radicata

+.1
+.1

Leentoden autumnalis

+.1

herfstleeuwetand
hondsviooltje
duinriet

Viola canina

1.1

Calamagrostis epigejos
Sieglingia decumbens

+.1
1.2

Hieracium pilosella

+.1
+.2
()

Agrostis tenuis
Veronica officj nalis
Juncus bufonius

biggekruid

tandjesgras
muizeeort je
gewoon struisgras
mannet jesereprijs

+.1

greppelrus

Mossen:
Dicranum secpariurn
Pseudoscleropodium pururn

1.2
2.2

gaffel tandmos
groot laddermos

Pleurozium schreberi
Rhytidiadelphus triquetrus

1.2

bronsmos

+.2

p~uimstaartmos

Ce ra tod on purpureus
Cladonia spec.

+.2
+.2

purpersteeltje

hier niet met het Festuceto-Galietum te doen hebben. Herminiurn zien we
in de Muggenorchisvallei in een behoorlijk aantal deze vegetatie opvrolijken. De vegetatie doet ons enigszins denken aan de 'association à Carex trinervis et Drepanocladus aduncus', door Duvigneaud (1947) beschreven voor de Belgische duinvalleien. Hierin wordt herminiurn als een der
kensoorten genoemd.
vermeldenswaard is tevens dat we in de proefvlakte kruipganzerik en tormentil vonden, vergezeld van hun bastaard Potentilla suberecta.
Het kruipwilgstruweel van de mesoserie bevat bijna alleen xerofiele soorten en indifferenten als duinriet. Toch groeien ook hier kale jonker en
geelhartje broederlijk samen met scherpe fijnstraal. Heel aardig was de
vondst van maanvaren, zo zeldzaam laat in het jaar.
De beschijving van het duinblauwgrasland, dat mooi ontwikkeld in de grote
vallei voorkomt (opname 18), wordt gegeven in het volgende hoofdstuk.

3. De duinvlakte ten noorden van het dorp.
Ten noorden van het dorp ligt een tamelijk vlak terrein, dat vrij sterk
geaccidenteerd is. De menselijke invloed is duidelijk waarneembaar. Overal
zijn stukken afgeplagd, sommige eerder, andere later, waardoor we een eigenaardig mozaiek krijgen van allerlei vlakken, die opvallen door de dominantie van één soort. Tevens is er een ijsbaan, bijna geheel begroeid met
riet. Langs de oevers vinden we een Littorellionvegetatie. Oeverkruid
domineert er. In het water groeien de kranswieren Chara connivens en
Chara hispida, terwijl er grote vuilblauwgroene vlokken van het blauwwier
Tolypothrix lanata ronddrijven. De op het eiland nu niet bepaald algemene
donheide- groeit ook bij de ijsbaan. Deze soort werd ook gesignaleerd op
één plaats in de Banckspolder.
Festuceto-Galietum, vochtige subassociatie (zie tabel 9).
Hoewel de vlakte vrij vochtig is, zijn de overal voorkomende kleine bodemverheffingen te droog voor een normale duinvalleibegroeiing. We vinden
daarop de vegetatie die we elders in het waddendistrikt de valleien zien
/
omzomen, nl. een vochtige subassociatie van het Festuceto-Galietum
(schapegras-walstrogemeenschap). Ook aan de noordrand van de Bapckspolder vinden we deze vochtige subassociatie, maar daarnaast ook de 'droge'
van het kalkarme duin, waarvoor o.a. gewoon struisgras differentiërend
is. Eén opname werd ·van de vochtige subassociatie gemaakt.
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-----Tabel 10. CIRSIETO-MOLINIETUM DUNENSE.

Opname nummer
2
Oppervlakte in m

w

0
0'1

13

11

12

15

9

9

9

80

95

100

9
90
100

100

90

+.2

2.1-2

3-2

2.2

9
9
25

18
16

95
50

100

100

10

50

2.1-2

3-3
2.2

1.1

tandjesgras

+.1

blauwe zegge

+.1

addertong

Luzula mul tiflora

3-4
+.1

Cirsium palustre

+.1

Juncus subuliflorus

+.2

vlozegge
veel bloemige veldbies
kale jonker
biezaknoppen

Bedekking kruidlaag in %
Bedekking bodemlaag in <tl,

Soorten van het Molinion coeruleae:
Cirsium dissecturn
Sieglingia decurnhens

1.2

1.2

Carex pa.nicea
Ophioglossum vulgaturn

+.1
+.1

Orchis majalis

+.1

Carex pulicaris

Soorten van het Caricion davallianae:
Schoenus nigricans
Pedicularis palustris

+-3

Soorten uit beide verbonaen:
Parnassia palustris
Rpipactis palustris

+.1

Hygrofiele soorten:
Equisetum fluviatile
Hydrocotyle vu.lgaris
Juncus anceps
Mentha aquatica
RanuncuJ.us flammuJ.a
Galium palustre
Oarex flacca
Potentilla anserina
Juncus articulatis
Oarex serotina ssp. pulchella
Lycopus europaeus
Taraxacum palustre
Echinodorus ranunculoides
Oarex trinervis
Vicia cracca
Oardamine pratensis
Phragmi tes austral is
Potentilla anglica
Eleocharis ps.lustris ssp. uniglumis
Herminiurn menorchis
Oarex nigra
Pyrola rotundifolia
Eriophorum angustifolium
Xerofiele soorten:
Oarex arenaria
Lotus cornicul.atus

+.1

1.10

2.2

handakenskruid

+.2

4-2-3
+.1

1.1

spaan se rui ter

+.1

+.1

+-1
1-1

2.1

1.1

+.1

+.1

+.1

1.1

2.1

2.2

1.2

+.1

+.1

3-4
1.1

+.2

1.1

2.1

+.1

+.1
+.1

+.1

+.1

1.1

+.1

+-1

1.1

2.1

+- 1
2.1

+.1

+.1

1.1

+.2

1.1

+.2

1.1-2

+.2

+.1

+.1

+.1

+.1

+.1

+.1
+.1

2.2

+.1

+-1

+.1
2.1-2

4-4

2.2

2.2
+.1

+.1

+.10

+.2

+-2
+-1
+.1
1.1-2

..
+.1

1.1
+- 1
+.1

+.1

+.2

,_,

+.1

,_,

' knopbies
moeraskartel blad

parnassia
moeraswespenorchis

holpijp
waternavel
tweekoppige rus
watermunt
egelboterbloem
moeraswalstro
zeegroene zegge
zilverschoon
waterrus
dwergzegge
wolfspoot
paardebloem
kleine waterweegbree
drienerfzegge
vogelwikke
pinksterbloem
riet
kruipganzerik
slanke waterbies
herminiurn
gewone zegge
v rondbladig wintergro~n
veenpluis

, •· zandzegge

•. o

r

- - - -·-- _ ·-

- - - - - - - - - - - - - - - ---~:Lwa p:L1o"!•11&

Soorten der vochtige graslanden:
Anthoxanthum odoratum

Prunella vulgaris
Holcue lanatue
Trifel ium repens
Plantage lanceola ta
Cynosurus cri status
Trifolium pratense

+.2
1.1

1.1
•• 1

+.2

1.1

1.2

kamgras

+.2

•• 1

•• 1

rode klaver
veldzuring
hoornbloem
scherpe boterbloem
fioringras

•• 1
+. 1

1.1

].2

2.2

1.2

1.2

kruipwilg

1.1

1.1

•• 1

2.2
].2

].2

1.1
+.1o

1.1

1.1

].2

+.2
+.2

1.1

1.1

+.2

2.2

+. 1

tormentil
duinriet
gewoon struisgras
kruipend struisgras

+. 1
+.2
+. 1

+.2
+. 1

+. 1

+. 1

Salix cinerea
Festuca rubra
Viola canina
'Eu.:phrasia officinalis s. s
Po a pratensis
Leontodon nudicaulis
Nardus stricta

•• 1
+. 1

1.2

1.2

2.2

+. 1

0

1.2

1.1
+. 1

+. 1
1.1
+.2
+. 1

Betula pubeseens k.

-l

witbol

witte klaver
smalle weegbree

Cerastium holosteoides
Ranunculus acris
Agrostis stolonifera

Poa annua

w

1.1
+.2
•• 1

•• 1

Bodemlaag:
Preissia quadrata
Bryum pseudotriquetrum
Drepanocladus lycopodioides
Gloeocapsa muralis
Nostoe sphaericum
Anabaena spec.
Pyronema confluens (zwam)
Campylium polygG\mum
Cali'.ergonella cuspidata
Riàt:ardia sinuata
Fissidens adiantoides
Pseudoscleropodium pururn
Hylocom:i.um splendens
Mni urn affine
Dicranum secpariurn
Rhytidiadelpbus triquetrus
Pellia epiphylla
Climacium dendroldes
Riccardia pingu.is
Rhytidiadelphus squarrosus
Aulacomnium pa.lustre

reukgras
brunel

+.1
+.2o

+. 1

Rumex acetosa

Overige soorten:
Salix repens
Potentilla erecta
'calamagrostis epigejos
Agrostis tenuis
Agrostis canina
Juncus bufonius
Leentoden autumnalis

1.1

1.1

greppelrus
herfstleeuwstand
straatgras
grauwe wilg
rood zwenkgras
hondsviooltje
stijve ogentroost
veldbeemdgras
thrincia
..:. . borstelgras
zachte berk

1 .]

veenknikmos
wolfsklauwmos

1.2
2.2

5

+. 1
1.2
+.2

5.4

1.2

].]

5.5

4.]

+.2
+.2

1.2

+.2

+. 1

+.2

goudmos
puntmos

+.2
+. 1

+. 1

3-3

+.2

1.2

].]

•• 1

+.2
+.2

+.2
1.2

+.2

+.2
2.2

+.2
+.2
1.2
+.2

veenvedermos
groot laddermos
etagemos
rondbladsterremos
gaffel tandmos
pluimstaartmos
boompjesmos
vetmos
haakmos
rood viltmos

Cirsieto-Molinietum dunense (zie tabel 10).
Op de vochtige plaatsen in het noordelijk deel van de Banckspolder vonden
we een blauwgraslandachtig vegetatietype . Overeenkomstige vegetaties
werden ook in het vlak ten noorden van het dorp gezien. Doordat de vegetatie daar tengevolge van het afplaggen steeds verstoord werd, vonden we
er geen mooie associaten. Slechts facies en ontwikkelingsstadia konden
worden opgenomen.
Het jongste stadium dat we hebben bekeken, was een begroeiing van tweekoppige rus en Preissia quadrata (opname 9), een thalleus levermos, dat
hier mooie ronde zoden vormde, begeleid door polletjes Bryum pseudotri-
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quetrum, Drepanocladus lycopodioides en Campylium polygamum. In de kruidlaag was de dominantie van tweekoppige rus zeer karakteristiek. Daarnaast was de vondst van holpijp heel eigenaardig. Deze werd slechts in de
pionierstadia gevonden en wel met gereduceerde vitaliteit. Het is mogel~k dat nog vochtminnende vegetaties aan het hier besproken type voorafgaan, waarin holpijp dan optimaal ontwikkeld zou voorkomen. Misschien zijn
dat wel de natte veldjes waar behalve wateraardbei zelfs kranswieren
I
werden gevonden.
In opname 9 kwam ook al wat spaanse ruiter voor, die in de volgende stadia een belangr~ke bedekkingsgraad heeft. Enige van deze stadia die opvielen door hun algemeenheid of door hun fysiognomie, werden nog bekeken, nl. een tweekoppige rus-spaanse ruiter-puntmos-stadium (opname 11),
een drienerfzegge-spaanse ruiter-puntmos-stadium (opname 12) en een
knopbies-spaanse ruiter-goudmos-stadium (opname 13). Wat hun soortensamenstelling betreft gelijken deze drie stadia betrekkelijk veel op elkaar.
Hun kruid- en moslaag zijn gesloten in· tegenstelling tot het tweekoppige
rus-Preissia-stadium (opname 9).• In opname 13 zien we duidelijk hoe hier
de grens tussen het Caricion davallianae (knopbiesverbond) en het Molinion caeruleae (pijpestrootjesverbond) vervaagt, daar we kensoorten van
beide verbonden in één vegetatietype vinden. Hetzelfde geldt voor opname
1 die in de Banckspolder werd gemaakt. Deze is misschien nog duidelijker
omdat de soortenlijst hier veel groter is.
Een reeds verder ontwikkeld type (opname 15) werd ook nog opgenomen. Behalve spaanse ruiter, duinriet en tormentil bevatte deze vegetatie veel
herminium. Soorten die in de duinvlakte werden gevonden, maar niet in de
opnamen voorkomen, zijn vleeskleurige orchis en addertong. Pijpestrootje
komt hier slechts sporadisch voor.
Mooie associaten van dit blauwgraslandtype werden vooral gevonden op
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plaatsen die met rust gelaten worden. In de grote vallei ten westen van
de Badweg werd zo'n gezelschap opgenomen (opname 18). Het wordt gekenmerkt door talrijke lVIolinionsoorten: spaanse rui ter, handekenskruid·, addertong, etc.
Ook in de Banckspolder werd iets dergelDks opgenomen (opname 1). Hier
groeide geen spaanse ruiter, maar vlozegge, biezeknoppen, borstelgras en
enige soorten uit het Schoenetum: knopbies en parnassia. Parnassia komt
elders wel in het ~lauwgrasland voor.
Toch zijn deze vegetaties geen echte blauwgraslanden. Ze worden nl. niet
jaarlijks gemaaid en zijn op andere wijze ontstaan. Verder vinden we er enkele typische soorten voor het kustdistrikt, terwijl daarnaast soorten
uit het typische blauwgrasland als blonde zegge en melkviooltje over het
gehele waddendistrikt ontbreken. We kunnen hier dus spreken van een vicariërende associatie ten opzichte. van het binnenlandse blauwgrasland,
het Cirsieto-lV!olinietum, d.w.z. een associatie die het Cirsieto-lVIolinietum geografisch vervangt, dus in een bepaalde streek daarvoor in de
plaats treedt, maar er in floristische samenstelling tamelijk wel mee
overeenkomt.
Het waddendistrikt kent vele van deze vicariërende gemeenschappen bv.
het Empetro-Ericetum (kraaiheide-dopheidegemeenschap) voor het Ericetum
tetralicis (dopheidegemeenschap), het Calluneto-Genistetum litoralis
(duinstruikheidegemeenschap) voor het Calluneto-Genistetum typicum
(struikheidegemeenschap), het Violeto-Corynephoretum dunense (duinbuntgrasgemeenschap) voor het Corynephoretum canescentis (buntgrasassociatie), het Caricetum curto-trinervis (associatie van afgeknotte zegge en
drienerfzegge) voor het Caricetum curto-echinatae (associatie van afgeknotte zegge en sterzegge) etc. We zouden in ons geval dus van een
Cirsieto-lV!olinietum dunense of duinblauwgrasland kunnen spreken. De opnamen 1 en 18 geven mooie beelden hiervan •. Ook elders· in het waddendistrikt komen dergelijke vegetaties vo.or, nl. op Terschelling, Texel en bij
Callantsoog.
4. Opmerkingen over de xeroserie.
Aan de begroeiing van de droge duinen is niet veel aandacht geschonken.
Daarom zal ik er :qier niet veel over zeggen en mij bepalen tot een tweetal opnamen van Schiermonnikoog.
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Tabel 11. SOCIATIE VAN THALICTRUM MINUS VAR. DUNENSE EN RUBUS CAESIUS.

Opname nummer
2
Oppervlakte in m

Expo si tie
Inclinatievariatie in graden
Gemiddelde inclinatie in graden
Bedekking kruidlaag in ~

Bedekking moslaag in <(

6
20
noordoost
20-90

35
60
50

Koelerionsoorten:
2.2
2.2

dauwbraam

Calium mollugo

2.2-J

glad walstro

Galium verurn

echt walstro

Arenaria serpyllifolia

+.1
+.1-2

Fe stuc a rubra var. arenaria

+.2

rood zw.enkgras
hazepootje
ruw vergeetmijnietje

Thalictrum minus var. dunense

j
'I

I

duinruit

Rubus caesius

zandmuur

Trifolium arvense

+.1

Myosotis hispida
Phleum arenarium

+.1
+.1

zanddoddegras

&:!dum acre

+.2

Poa pratensis var, humilis

+.1

Tortula ruraliformis

+.2

muurpeper
veldbeemdgras
dUinsterretje

+.1
+.1 k

vroegeling

Overige soorten:
Erigeron canadensi s
Erophila verna
Sonchus arvensi s
Rosa canina
Taraxacum spec.
Leontodon nudicaulis
Polypodium vulgare
Anthoxanthurn oderaturn
Bromus mollis
Holcus lanatus
Carex arenaria
Viola tricolor
Viola canina
Senecio jacobaea
Hypochaeris rad i ca ta
Plantage lanceolata
Lotus corniculatus
Euphrasia officinalia s.s.
Ammophila arenaria
Achillea millefolium
Festuca rubra ssp. dumetorum
Cerastium holosteoides
Hieracium umbellaturn
Luzula campestris
Rumex acetosella
Hippophae rhamnoides
Ranuncul us acri s
Vicia lathyroides
Cerastium semidecandrum

+.1
+.1
+.1
+.1

+.2
+.2
+.1

canadese fijnstraal
akkermelkdistel
hondsroos
paardebloem
thrincia
eikvaren
reukgras
za eh te dravik

1.1

witbol
zandzegge

+.1
1.1

hondsviooltje

+.2

driekleurig viooltje

+.1

jacabskruiskruid

+.1

biggekruid

1.1-2
1.1
+.2
1.2
1.2
1. 2
+.1
+.1
+.1
+.1

smalle weegbree
rolklaver

()

+.2
+.1
+.1

Mossen:
Campthothecium lutescens
Brachythecium rutabulum

3.3
+.2

Rhi tidiadelphus squarrosus

+.2

Hypnum cupressiforme var. lacWiosurn

2.2

Hypnum cupressiforTJ!e var. typicum
Bryum inclinatum
Peltigera polydactyla

+.2
+.2

Cladonia spec.

+.2

stijve ogentroost
helm
duizendblad
rood zwenkgras
hoornbloem
se he rmha vikskrui d
veldbies
schapezuring
duindoorn
scherpe boterbloem
lathyruswikke
zandhoornbloem

smaragdmos
dikkopmos
haakmos
klauwtjesmos
klauwtjesmos

+.2
leermos

Sooiatie van Thalictrum minus var. dunense en Rubus caesius
(zle tabel 11).
De eerste geeft een vegetatie van duinruit op een noordhelling weer.
Duinruit komt op Schiermonnikoog vrij algemeen voor. Ten eerste in dwergstruikbegroeiingen van kruipwilg met rondbladig wintergroen, wespenorchis, asperge, scherpe fijnstraal, eikvaren etc. Dit is een heterogene
vegetatie die in het gehele waddendistrikt voorkomt, maar nog niet afdoende beschreven is. Daarnaast komt duinruit ook voor op droge hellirî-~
gen in vegetaties die we tot het Koelerion albescentis (fakkelgrasverbond) kunnen rekenen. Opname 6 geeft daarvan het beeld. Deze werd gemaakt in het westelijke ui te inde van de grote vallei ten westen van het
dorp.
TUxen (1937) heeft van de Oostfriese eilanden provisorisch een Salix repens-Thalictrum minus-associatie beschreven. Hierin heeft h~ waarsch0nl~k beide bovengenoemde gemeenschappen samengevat. Kruipwilg komt in één
van zijn 5 opnamen niet voor. Hij zegt zelf dat de vegetatie op de Duitse
eilanden slechts fragmentair ontwikkeld is. De bovengenoemde soorten
ontbreken dan ook grotendeels in zijn tabel. Het is mogelijk dat het Koelerion-gezelschap op de duur in een dwergstruikvegetatie overgaat. Voorlopig beschouwen we het Koeleriongezelschap als een sociatie van duinruit en dauwbraam.
Epilobium angustifolium-sociatie (zie tabel 12).
In opname 19 wil ik de aandacht vragen voor een gezelschap dat in de
duinen ten oosten van de Reddingweg veel voorkomt en dat reeds op een
behoorlijke afstand is waar te nemen door zijn rose kleur, nl. de Epilobiurn angustifolium-sociatie (wilgenroosjesgemeenschap). Het is een gezelschap dat zich vestigt op de plaatsen waar de duindoorns door vraat
en/of kalkgebrek te gronde zijn gegaan. Vooral op de niet aan de volle
wind blootgestelde hellingen komt het veel voor (Texel: Binnen-Geul,
Binnen-Muy; Vlieland; Zwanewater). De volledige samenstelling van deze
sociatie is nog niet bekend; evenmin weten wij welke gemeepschappen er
uit kunnen ontstaan.
Naschrift.
Veel dank ben ik verschuldigd aan Dr. V. Westhoff, die het manuscript
kritisch·heeft doorgenomen, aan Mejuffrouw Dr. J.Th. Koster, die
een belangr~k gedeelte der algen heeft gedetermineerd en aan de Heer A.
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van der Werff, die de diatomeeën uit de zeegrasvegetatie op naam heeft
gebracht.
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Tabel 12.

Opname numme~
2
Oppervlakte 1n m

r.xposi tie
Inclinatie

E:PILOBIUM ANGUSTIFOLIUM-SOCIATIE.

19
50
noord
10°-15°

Bedekking kruidlaag in 1>

100

Bedekking moslaag in ~

50

Epilobium angustif?li~~'

4.5

wilgeraasje

Dryopteris filix-mas

+.3
1.2

mannetjesvaren
brede stekel varen

1.2

eikvaren
grote brandnetel

Dryopteris dilatata
Polypodium vulgare
urtica dioica
veronica officinalia
Holcue lanatus
carex arènaria
Ammophila arenaria
Festuca rubra
Prunus cf. padus
Taraxacum spec.
Gal i urn moll ugo
Asparagus officinalia

Salix repens
Hippophae rhamnoides (dood)
Calamagrostis epigejos
Rumex acetosalla

Poa pratensis
Cerastium holosteoides
Rumex acetosa

Anthoxanthum oderaturn
Eurhynchium praelongurn
Pseudoscleropodium pururn
Hypnum cupressiforme

+.1
+.1
2.2
+.1
+.1
+.2
+.1
+.1
+.2
+.1
+.2
+.2
1.2
+.1
1.2
+.1
+.1
+.1
2.2
2.2
1.2

mannetjesereprijs
witbol
zandzegge
helm
rood zwenkgras
vogelkers
paardebloem
glad walstro
asperge
kruipwilg
duindoorn
duinriet
schapezuring
veldbeemdgras
hoornbloem
veldzuring
reukgras
fijn laddermos
groot laddermos
klauwtjesmos
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gezicht op de Oasterkwelder op Schiermonnikoog; op de voorgrond o.a
echt walstro, helm en duindoorn, in de kwelder o.a. zeerus.
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