"L^ Q/K-

HERKARTERINGVANDEOUDEBEWEIDEKWELDEROPSCHIERMONNIKOOG
zomerennajaar1980

H.W.Kasteleijn

RijksuniversiteitGroningen
Laboratoriumvoor
Plantenoecologie
Haren (Gr.)
begeleiding
drs.J.P.Bakker

Rijksinstituutvoor
Natuurbeheer
Leersum
Werkgroep Begrazing
projectleider
dr.D.C.P.Thalen

1985

Overnemingvangegevensalleenna
toestemmingvandeprojectleiding

RijksinstituutvoorNatuurbeheer
Leersum

•4

ï.

Voor-endankwoord.

Ditverslag ishet resultaatvaneenherkartering vandeOud Beweide
Kwelder opdeOosterkwelder te Schiermonnikoog.
Dezeherkartering vond plaats inde zomer enhetnajaarvan 1980en
isgedaan insamenwerkingmethetLaboratorium voor Plantenoecologie
inHaren enhetRijks Instituutvoor Natuurbeheer teLeersum.
Deauteur isveeldankverschuldigd aanRolf Boersmametwiehijde
kartering samenheeft uitgevoerd.
Daarnaast gaatdankuitnaarJanBakker enJacob Ruyter,diede eerste
schredenopdekwelder begeleid hebben.
Er isvruchtbaar van gedachten gewisseld overhetonderwerpmet
Dick Thalen enJanBakker.
Erkentelijk ben ikresp.BenvanZanten enInekeMasselink-Beltman
voorhet determinerenvandemossenenkorstmossen.
Verderben ikblijmet dehulp die ikgehad hebvanElliedeMan,
PietOosterveld,HeinvanGills,Sjaak deVries,Lodewijk vanDuuren
endeheerBarkman.
Met dank aandeDienst derDomeinen,indepersoonvandeheerNieuwenhuis,voorhetverlenenvan toestemming tot toegangvanhetonderzoeksterrein.

Inhoud.
Voor-endankwoord.
INHOUD
Lijst vanFiguren
Lijst van Tabellen
INLEIDING EN VRAAGSTELLING
.1. Algemeen, Beheer En Onderzoekskader
.1.1.Algemeen
.1.2.Beheer
.1.3. Onderzoekskader
.2
Het Onderzoeksterrein
.3
Verricht Onderzoek (Geschiedenis)
.4
Vraagstelling
2.
MATERIAAL ENMETHODE
2.1. Inleiding
2.2. HetMakenVanDeVegetatiekaart
2.2.1.De inmeting vanhet terrein
2.2.2.Nomenclatuur
2.2.3.De opname
2.2.A.Dekaarten
2.3
DeKaartvergelijking
2.3.1.Depuntrastermethode
2.3.2.De lijnenschema's
2.3.3.De staafdiagrammen
2.3.4.De stroom- en successiediagrammen
3.
RESULTATEN ENBESPREKING VAN DE GEGEVENS
3.1. Inleiding
3.2. DeTwee Kaarten
3.2.1.Legenda enkleuren
3.2.2.Beschrijving van de typen
3.3. De Kaartvergelijking
3.3.1.Desoortenlijst
3.3.2.De legenda-eenheden
A.Nieuwe legenda-eenheden
B.Duinvegetaties
C.Verdwenen legenda-eenheden
D.Veranderde inhoud vandezelfde legenda-eenheden
3.3.3.Het puntraster
3.3.4.De lijnenschema's
3.3.5.De staafdiagrammen
3.3.6.De stroom- en successiediagrammen
3.3.7.Deuitbeweiding genomenwadrand ende exclosures
A.Deuit beweiding genomenwadrand
B.De exclosures
4.
DISCUSSIE EN BEHEERSADVIEZEN
4.1. Inleiding
4.2. Kartering En Luchtfotogebruik
4.3. Beheersinvloeden
4.3.1.Juncusmaritimus enmaaien
4.3.2.Ruderale soorten enbemesting
4.3.3.Kalebodem en overbeweiding
4.4. DeO.B.K.-N.B.K. vergelijking
5.
SUGGESTIES VOORNADER ONDERZOEK
6.
SAMENVATTING
7.
LITERATUUR
Bijlagen 1t/m 7

>L t

Lijst_van_Figuren£
1.Schiermonnikoog
2.Overzicht vandeverschillende inbeweiding zijndekweldergedeelten.
3.Lijnenschemavandegrote ( 15%)veranderingen.
4.Lijnenschemavandekleineveranderingen (5% x 15%en/of
meerdan25are).
5.Staafdiagrammenvanvegetatietype 1.2 en 1.03.
6. Staafdiagrammenvanvegetatietype 1.4.
7.Staafdiagrammen vanvegetatietype 1.5.
8.Staafdiagrammenvanvegetatietype 2.6 en2.61.
9. Staafdiagrammen vanvegetatietype 2.11.
10.Staafdiagrammenvanvegetatietype 2.4 en2.41.
11.Staafdiagrammenvanvegetatietype 2.8 en2.9.
12.Staafdiagrammenvandekalebodem:4.
13. Stroomdiagram.
14. Successie-diagram.

LijstvanTabellen.
1.Depuntraster-gegevens.
2.Verdelingvan grote legenda-eenheden inbeidekarteringsjaren.
3.Samenvatting vandepuntraster-gegevens inenkele ecologische
nauwverwanteseries.

Û^C

4.

I.
1.1.

INLEIDING
ALGEMEEN,BEHEEREN ONDERZOEKSKADER.

1.1.1.Algemeen.
Eengroot deelvandewaddenzee isstaatsnatuurmonument geworden
eneenwaddenzeewet isindemaak.Hieruitblijktdaterophoog
bestuurlijk niveau rekeningwordt gehoudenmethetbizonderekaraktervanhetwaddengebied alseenonvervangbaarnatuurlijk systeem
( Herngreen 1981).
Toch zijndebedreigingenvanhetwaddengebied,ookvanoverheidszijde,nog legio:desmeerpijp,landaanwinningswerken,gasboringen,
havenuitbreidingen,militaire oefenterreinen,aardgasleidingen,etc.
Als natuurbeschermingswetten dezeaantastingenwillenvoorkomen,
danzal zekereenbeheersplanvoorditgebiedmoetenwordenopgesteld,voorzo'nbeheersplan iskennis vandeoptredende oecologischewetmatigheden eeneerstevereiste.Aandeze groeiendemaarnog
tegeringekennis proberenwijmetditverslag eensteentjebijte
dragen.
1.1.2.BEHEER
Hetbeheervannatuurgebieden dient intwee soorten tewordenonderscheiden (vanLeeuwen, 1966.RIN 1979).
A.Uitwendig beheer.Dit iseennatuurgebied vanbuitenaf reguleren.
Bijvoorbeeld het indehandhoudenvanmenselijke activiteiten
als tourisme,defensie enindustrie.Ditkannationaal en liefst
zelfs internationaalbijwet geregeldworden.
B. Inwendig beheer.Dit ishetbeheermetbetrekking totdeactiviteitenineennatuurgebied.Hierbij isallereerst vanbelangwat
wemet dit gebiedwillen,zodat ereenpassend beheerkanworden
gevonden.Enkelebeheersdoeleindenkunnen zijn:het scheppenvan
eenrecreatiegebied,hetbehoudenvan zeldzame soorten enbiotopen
enhetbiedenvanmogelijkhedenvoorwetenschappelijk onderzoek.
Het isalgemeenbekend datalleenhetplaatsenvaneenhek omeen
natuurterrein onvoldoende waarborg biedtvoorhetbehoud ervan.
Hetdoel van (inwendig)beheer isdoorgaans het instandhoudenof
vergrotenvandeverscheidenheid aanmilieutypen enlevensgemeenschappen (Westhoff, 1973).Omdit tebereiken ishetvaaknoodzakelijkdeoudeagrarische gebruiksmethoden voort tezetten,hetgeen
vooral vanwegehet arbeidsintensievekarakter eenkostbareaangelegenheid is.Voorbeeldenvandezemethoden zijno.a.beweiden,afbranden,afplaggen,maaien enbemesten (vanLeeuwen, 1966).
1.1.3. ONDERZOEKSKADER.
Het rijksinstituut voornatuurbeheer (R.I.N.)startte onder leiding
vandrs.P.Oosterveld in 1970eenonderzoeknaarhet effect van
beweiding opdevegetatie.Menwilde onderzoeken ofextensievebeweiding alsbeheersmaatregel eenweinig arbeidsintensief endaardoor
goedkoop alternatief voordevroegere cultuurmaatregelenzoukunnen
zijn. Inditkaderwordt sindsdien inverschillendenederlandse landschapstypen gekekennaarde invloed vangrote grazers ophunomgeving.
EendeelvandeOosterkwelder vanSchiermonnikoog iseenvandeze
onderzoeksgebieden.

Ookvanuit het laboratorium voor plantenoecologie vande Rijksuniversiteit
teGroningenwordt sinds 1971 onder leidingvandrs.J.P. Bakker geregeld
op genoemde kwelder onderzoek gedaan.Dit onderzoek omvat o.a. periodieke
karteringen,het opnemenvanpermanente kwadraten (PQ's)en experimenten
met verschillendemaairegiems enhet inenuitbeweiding nemenvanverschillendevegetatietypen (Bakker, 1978).
Ditverslag omvat eenherkartering van eendoorkoeienbegraasd gedeelte
vandeOosterkwelder van Schiermonnikoog eneenbeschrijving vandeveranderingen indevegetatie nanegenjaar.

1.2.Het onderzoeksterrein.
De gehele Oosterkwelder, tenoosten vandeReddingsweg ende Banckspolder
en ten zuidenvande stuifdijk iseen staatsnatuurterrein. Hetwordt beheerd
doordeDienst derDomeinen,dievalt onderhetMinisterie vanFinanciën.
Fig.1.Schiermonnikoog*
H
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Sindsmensenheugenis heeft eropdeplaatsvanhet huidige veldlaboratorium
vandeR.U.G. eenherdershut gestaan.Vanhieruit trok eenherdermet 200
tot 400 stuksjongvee overhet oostelijk deelvanhet eiland.
C.denHartog schreef in 1952dat: "er 400vandevastewal geinporteerde
koeien de duinen ingejaagd werden om erhunkostje op te scharrelen.
Het veebleefvanhet voor- totnajaar ophet eiland. In 1958werd deze
vormvanbeweiding gestaakt.omdat Iehet vee opdekwelder tevaak besmet
werd met de leverbot, eengevreesde parasiet die inhet overgangsmilieu
tussenvochtig- zilte endroog-zoete omstandigheden goed gedijt.Ten 2e
eenherder teduurwerd en ten3eer schade optrad aan fietspad enduinstruwelen.
VanWesthof noteerde n.1. in 1954: "Demeest oostelijkevlierbosjes op
hetKobbeduinworden zelfs zo intensiefbevretendat devlierenertot
parasolachtige bomen zijn opgegroeid".
De laatsteparasol'-vlierstruik tussen deKooi enKobbeduinenwerd doorde
koeien zoondermijnd, dat hij het op 2augustus 1980begaf, zodat ernu
opde tegenwoordig beweidekwelder ophet zgn.Pietersmastuk geenboom
meer staat.

Fig.2.

Overzicht vandeverschillende inbeweiding zijnde kweldergedeelten.
Na 1958werd debeweiding beperkt tot eengedeelte tussende asfaltdijk
ende Ieslenk,datwerd afgerasterd: deOud Beweide Kwelder (O.B.K.)
GeoMorphologisch bestaat dit gebied uit lage enhogekwelders,oeverwallen en lageduintjes,diedeuitlopers vandeKooiduinenvormen.
(Bleuten 1971).
Dit stuk isvia een overtoomverbondenmet eenbinnendijks grasland
waar drinkbakkenmet zoetwater staan (fig.2).
Vanaf 1962werdmet kunstmest N.P.20-20bijgetnest.Dit gebeurde inhoeveelheden van 2000 tot 5000kg.per jaar op de ca.20ha.grote
"FestucaVlakte" (DeBoer, 1974).
In 1971 vroeg deplaatselijkeboerenbond aande inspectie vandeDienst
derDomeinen omvergroting vanhet tebeweiden gedeeltevandeOosterkwelder.
Deze dienst wasblijmet ditverzoek,omdat zevond dat dekwelder verruigde. Hiermeewordt het massaal optreden van zeerus (Juncus maritimus)
en strandkweek (Elytrigia pungens)bedoeld.Door deverruiging zouookhet
aantalweidevogels verminderd zijn.Op zich iseendergelijk dominant optredenvan enkele soorten nahet veranderen van eenbeheersmaatregel,hier
het stopzetten vanbeweiding,niet uitzonderlijk (vanLeeuwen, 1966).
In 1972werd deNieuw BeweideKwelder (N.B.K.)inbeweiding genomen.
(Fig.2gebied B ) .Deze isvoor dekoeien tebereikenvia een doorwaadbare
plaats inde Ieslenk.In 1975werd daarbij noghet z.g. Pietersma-stukin
beweiding genomen (Fig.2, gebiedC ) .
Voor 1971 isde O.B.K.metmax. 100koeienbeweid.Dehoeveelheid ingeschaard vee steegmet het beschikbare oppervlakvanongeveer 120in 1971
tot 150à 160stuksjongvee vanaf 1975.
Tot dusver isdeO.B.K. éénkeer gekarteerd, n.1. in1971.
1.3.Verricht Onderzoek(Geschiedenis).
Het laboratorium voorPlantenoecologie teHaren (Gr.)starttehet onderzoek
naarde invloed vanbeweiding in 1971met eenvegetatie-kartering vande
O.B.K. (J.Bakker enA.Masselink), ongepubliceerd ,dekaart isopgenomen
inditverslag :Bijlage 1.
Indat zelfde jaar,voordat deN.B.K., na 14jaar (1958-1972)opnieuw in
beweiding werd opgenomen,werd deze 'uitgangssituatie'op eenvegetatiekaartvastgelegd (Prins, 1974enVanderDuim, 1973).
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Omdat opdeO.B.K.hetbeheer nietveranderde enmendus geensnelle en
groteveranderingen opdit stukkwelderverwachtte,isbeslotenomde O.B.K.
eens inde- 10jaar tekarteren.
VanhetPietersma-stuk dat in 1975inbeweiding isgenomen isdeuitgangssituatiedoorPietersma (1975)gekarteerd.
Herkarteringen vandeN.B.K. zijnuitgevoerd in 1976 (Norder enDeRuiter)
en in 1981 (Looijen,Looijen enZomer, 1984).
In 1973zijnopdeO.B.K. twee stukkenkwelder uitbeweiding genomen,om
zode invloedenhiervan tekunnenwaarnemen (Schwab enSchwab-Vos, 1974).
Ditverslag behandeld deeersteherkartering vandeO.B.K. uitgevoerd in1980.
1.4.Vraagstelling.
Het uitgevoerde onderzoek had een tweeledigevraagstelling, n.1.:
1. Zijn erna9jaarveranderingen invegetatievandeconstant beweide
O.B.K. en zojawaaruit bestaan zij?
Wat zijnhiervan degevolgenvoorhet beheer?
2. Isereen typologie temakendievoor alledelenvande Oosterkwelder
tegebruiken is?
Hierbij zijneenaantaldeelvragen gehanteerd.
l.a.Maak eennieuwevegetatiekaart vande O.B.K.
b. Wat zijndeveranderingenna 9jaar,zowelkwalitatief als kwantitatief?
c.Zijn eventuele structuurveranderingen vast teleggen?
d.Wat zijndebeheersadviezen dievolgenuitdeuitkomstenvanhetonderzoeknaarde veranderingen?
e. Wat zijndeovereenkomsten endeverschillen indeontwikkeling vande
N.B.K?
2.a. Geven alle opnames,totnu toegemaakt opde geheleOosterkwelder tesamen,
eenhanteerbare algemene typologie naquantitatieve analyse?
b. Zijndeverschillende gebruikte typologieën indenieuwe typologie
intepassen?
c.Zijn..de legenda-eenheden vandeO.B.K. goed getypeerd?
d. Isde typologie ookgeldig opvergelijkbare gebieden aandeNoordGroningseWaddenzeekust enopde Groede teTerschelling?
2.MATERIAAL ENMETHODE
Het eerstedeelvandevraagstelling deherkarteringwordt inditverslag
behandeld.
De tweede deelvraag ism.b.v.de computer uitgewerkt inhet losstaandeverslag overdealgemene typologie (Boersma inprep).
Inditverslagwordtverwezennaarde algemene typologie;ookvoor uitgebreide
beschrijvingenvan typendientmenhetandere (deel)verslag teraadplegen.
Eenoverzichtvandealgemene typologie isachter inditverslag tevinden.
(Bijlage7 ) .
Omeengoedevergelijking tekunnenmaken tussendevegetaties opde O.B.K.
in 1971 en 1980,moetenbeide toestanden gedocumenteerd zijn.Uit 1971 is
eenvegetatiekaart (bijlage 1)eneenopnametabel (ophet lab.v.Plantenoecologie teHaren)metdedaaruitafgeleidevegetatietypenvoorhanden.
(Bakker enMasselink, unpubl.).
Devastlegging vande situatie in 1980iseenbelangrijk gedeeltevanditverslag.
Hoe degemaaktevegetatiekaart tot stand isgekomen staat inparagraaf 2.2.
Deveranderingen na9jaarbeweiding zijnd.m.v. eenkaartvergelijking
beschreven inparagraaf 2.3.

2.2.Hetmakenvande vegetatiekaart.
2.2.1.De inmeting vanhet terrein.
DeO.B.K. (fig.2,gebied A) ismet behulp vaneenwaterpasapparaat, eenhoekzoeker enjalons,verdeeld invakkenvan 50x 50m.Op elkhoekpunt iseen
niet permanent plastic markeringspaaltje geplaatst.
Alsbasisvoor dit raster zijnde strandpalen opdeO.B.K. genomen.Deplaats
vande randen,d.w.z.hethek inhet noorden enwesten,endekustlijn inhet
zuiden,voor zoverdieduidelijkwas,evenals de rand vande Ieslenk inhet
oosten,zijnnauwkeurig nagemeten en ingetekend op schaal 1:2000.
Deze grenzen zijnvergelekenmet
1)devegetatiekaart uit 1971,schaal 1:2000.
2)deKustkaarten Schiermonnikoog 4b en5b, 1970,vanRijkswaterstaat, KustenOeverkartering, schaal 1:2000,waarop ookhethek gedeeltelijk is
ingetekend en
3)Dedoorhet R.I.N.terbeschikking gestelde luchtfoto's vanhet terrein,
schaal- 1:2000uit 1980en schaal - 1.2500uit 1976.
Pervakvan50x 50m.werden op transparant papierde lijnen ingetekend,
die deophet oogverschillende vegetatietypen scheidden.Hierbij is inIe
instantie,uitgegaan vande legenda-eenheden enkaart van 1971.
Waarnodigwerd vaneenmeetlint gebruik gemaakt.
2.2.2. Nomenclatuur.
Tijdenshetveldwerk zijndehogereplanten gedetermineerd metbehulpvande
Flora-vanNederland (HeukelsenvanOostrootn, 1975).'cor deGramineaewerd
tevens gebruikgemaakt vandeGrasrentabel,detarminatiesleutel'voor de
Nederlandse grassoorten naarkenmerken vande jongevegetatieve spruit
(v.d.Meijden enBrand, 1980).Ookwerd gebruik gemaakt van een tabel terdeterminatie vanklaversoorten opvegetatieve kenmerken (Zijlstra, 1972).
Voor dedeterminatie vanhet genusElytrygia geldt dat E.Repens enE.pungens altijd apart zijngedetermineerd terwijl E.x obtusiuscula konworden
onderscheiden vanE.pungens als erbloeiende exemplaren (of inknop of
uitgebloeid)aanwezigwaren.
Galiumverum enG.mollugo zijnniet altijd teonderscheiden geweest endan
alsG.spec. genoteerd.
Wanneer gebruik isgemaakt van opnames dieniet door ons zijngemaakt (o.a.
voor algemene typologie), isaangenomen dat Spergularia spec.S.mediais,
endat het bij Euphrasia spec,omE.officinalis handelde.
Spergulariamarina iseen synoniem voor S.salina.
Vandemeest voorkomendemossen enkorstmossenwerdenmonsters verzameld en
gedetermineerd. Demossen zijngedetermineerd door B.vanZanten,Lab.v.
Plantensystematiek,afd. Bryologie teHaren (Gr.).
DeLichenenzijn gedetermineerd door I.Masselink-Beltman.
Schimmels en algen zijnbuitenbeschouwing gelaten.
Denomenclatuur van.de synsystematische eenheden zijnontleend aanWesthoff
enDenHeld (1969)enBeeftink (1965), tenzij anders vermeld.
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2.2.3.De opnames.
Indemeestevegetatietypeswerden inhomogens gedeeltenvegetatiekundige
opnames gemaakt.Dezehaddenvoor zovermogelijk eenoppervlaktevan 2x 2m.
Fer soortwerdendebedekking enabundantie geschatmet dedecimale schaal
(Londo, 1979).Tevenswerd het stadium inde levenscyclus genoteerd.
Ook de totalebedekkingenvan resp. levend endoodmateriaal ende eventuele
moslaagwerden geschat.Dit gebeurde ookmet de gemiddelde enmaximale hoogte
vandevegetatie.
Deopnames zijngrotendeels indeperiode augustus-september 1980gemaakt,
terwijl enkele opnames indeduintjesnog innovember gemaaktkondenworden.
Alle opnames uit 1980endie,welke gemaakt zijntijdens dekartering in1971,
zijnter inzage aanwezig ophetLaboratorium voorPlantenoecologie inHaren.
2.2.4.Dekaarten.
Er zijn tweeuitvoeringen gemaakt vandevegetatiekaart 1980.De redenen
daarvoorzijn:
- Devegetatiekaart uit 1971 had niet dezelfde omtrek enverhoudingen,vooral
inhetmeest noordelijke duingebied,vergelekenmet de luchtfoto's,deR.W.
hoogte kaart enonzeeigenmetingen.Onderling zijndeze laatstedriewel
overeenkomstig.
- De typologie die in 1971 isgebruikt,verschilt op sommigepuntenvande
door ons gemaakte algemenetypologie.
- De zgn."grens fouten" (NorderenRuyter, 1977)zijn teomzeilen.Zo zijn
deJuncusmaratimus-pollendiein 1980t.o.v. 1971 niet ingrootteof
omtrek zijnveranderd,maarwel eenpaarmeterVerschoven',opbeide
kaartenverschillend ingetekend.
Deeerstekaart (1980a)heeft ongeveer decontourenvandekaart uit 1971,
isvoorzienvan een legendawaaraan de typologievan 1971 tengrondslag ligt
enheeftdemeeste s1enkjes,plekkenkale grond enJuncus maritimes-pollen,
diedezelfdevorm engroottehadden in 1971 enookopdezelfdeplaats als
in 1971 liggen.Dezekaart dient dus tervergelijking metde 1971kaart.
De tweedekaart (1980b)heeft de contourenvandebasiskaart,verkregenuit
deeigenmetingen,incombinatiemetdeR.W.S.kaartvoordeplaatsvanhet
hek,ende recente luchtfoto's voordekustlijn ende slenkrand.De 1980bkaartheeftdenieuwe algemene typologie alsbasisvoorde legenda.
Eigenmetingen ende luchtfoto'smet eenoptischepantograaf zogoedmogelijk opde gewenste schaal (1:2000)afgebeeld.Demeestevegetatietypes zijn
echter nietopde foto's teziengeweest.
2.3.De kaartvergelijking.
2.3.1.De puntrastermethode,
Dekaarten 1971 en 1980azijnmet elkaarvergelekenmetbehulp vandezgn.
puntrastermethode.Dekaartenzijnhiervoor op transparantpapier over
elkaar gelegd.Uitgaande vande strandpalenwerd hier eenpuntraster op
geprojecteerd.De afstand tussendepuntenisop0,5 cmgesteld,naeen
afwegingvandeverkregen gegevens endehoeveelheidwerk,wathet totale
aantal op- 5000vergelijkingspuntenbracht.
Daar deschaalvanbeidekaarten 1:2000is,staat elk puntvoor 1are (10x1Om).
Van elkvandepunten isgenoteerd inwelk vegetatietype het zichbevond
inbeidekarteringsjaren.Hetaantalpuntendat een typekrijgt iseenmaat
voordeoppervlaktediedezevegetatiebeslaat.
Bovendien geeft het aantalpuntenbijdegekozenmaaswijdtevanhet raster,
direkt eenmakkelijk voorstelbare oppervlakteaan.
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2.3.2.De lijnenschema's.
De gegevens uitdepuntrastennethode zijnverwerkt inlijnenschema's,
waarindeovergangvan types inandere,of inhet zelfde type,door
eenlijnzijnvoorgesteld.Er zijn twee lijnenschema's:éénvoorde
grotere enéénvoor dekleinere overgangen(veranderingen).
Als een typevoormeer dan 15%van zijnoorspronkelijke oppervlakte
overgaat ineentype (ander ofhetzelfde type),danweivoormeer dan 15%
uiteen typeontstaat,danwordendezealseengroteveranderingaangemerkt.Wanneer eenverandering minderdan 15%maarmeer dan 5%vanhet
opp.bedraagt,staat dat ophet lijnenschemametkleine veranderingen,
evenals deopp.veranderingendiemeer dan25arebedragen.Binnen een
lijnenschema isonderscheid gemaakt tussendeveranderingenmet als
uitgangsjaar 1971 of1980.
Uitgaandevan 1971 isgenoteerdwat eenbepaald typewerd in 1980
(linkerhelftvanhet schema).
Uitgaande van 1980isgenoteerd uitwelk typein 1971 eenbepaalde
vegetatie in 1980isontstaan (rechter helft).Deze lijnenkunnen een
overgangvoorstellen naarhet zelfde ofnaar eenandervegetatietype.
2.3.3.De staafdiagrammen.
Wanneer erbelangrijke,d.w.z.groteveranderingenwerden geconstateerd,
isvaneendergelijk typeeenstaafdiagram gemaakt.Ookvannieuwe types
zijnstaafdiagrammen gemaakt.
Eenstaafdiagram geeft percentage-gewijs aaninhoeverre eenbepaald
vegetatietype uit eenandere isontstaan,danwel inandere types is
veranderd.Hierbij ishetoppervlak in 1980,resp.datuit 1971 op100%
gesteld.
2.3.4.De stroom-en successiediagrammen.
Omdevegetatiekundige veranderingen ingrote lijnenoverzichtelijk weer
tekunnen geven,zijndevegetatietypes rond eenaantal dominerende
soorten gegroepeerd.Debelangrijkste overgangen tussendeze groepen zijn
ineenstroomdiagramweergegeven.
Deonderlinge samenhang tussendevegetatietypes isweergegeven ineen
successiediagram. Dit diagram isgemaaktm.b.v. litteratuurgegevens van
o.a.Westhoff (1974),Westhoff enDenHeld (1969),Beeftink (1965)en
vorige doctoraalverslagen.
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3.RESULTATEN ENBESPREKINGVANDEGEGEVENS.
3.1. Inleiding.
Indithoofdstukwordende resultaten vandeherkartering gegevenenbesproken.
In$3.2worden degemaaktevegetatiekaarten 1980aen 1980bbesproken.De
kaarten zelf zijnalsbijlage 3&Abijgevoegd.De lijstmet opnamen,gemaakt
doorBoersmaenKasteleijn in 1980,isinhetLaboratorium voorPlantenoecologieinHaren.
DeopdebeweideOosterkwelder gevonden soorten,gerangschikt naarhet jaar
waarin zegevonden zijn,staangenoteerd ineensoortenlijst:bijlage 2.
Devegetatiekaart van 1971 endedaarbijbehorende opnametabel staanresp.
inbijlage 1en inHaren.
In'3.3.wordtverder ingegaan opdeverschillen (veranderingen)enovereenkomsten tussendekarteringenvan 1971 en1980.
Hiertoe zijndekwantitatieveveranderingen invegetatieoppervlakkenvastgelegdm.b.v.depuntrastermethode (3.3.3.)enuitgewerkt (3.3.4en3.3.6)
Kwalitatieveveranderingen zijn,voor zovermogelijk,aandehandvandenieuwe
soorten (3.3.1)envegetatietypen (3.3.2.)besproken. $
Devergelijking tussendeO.B.K. endeN.B.K. staat in ?3.5.
3.2.De tweekaarten.
Devegetatiekaart 1980b isgemaakt om tegebruikenbijvolgendeherkarteringen ,
met de algemene typologie alsbasis voorde legenda.Deze algemene typologie
isopenkeleplaatsen ietsminder gedetailleerd dandedoorons gebruikte
vergelijkingstypologie.
Dezevergelijkingstypologie isde in 1971 gebruikte typologie,met enkele
uitbreidingen enaanpassingen doorons.
Deoorspronkelijke typolopgie is alleenbeschreven als legendavandevegetatiekaart uit 1971 endeopname tabelvanBakker enMasselink.
Zievoordealgemene typologiehet anderedeelverslag.Devergelijkingstypologie staat in$3.2.2.
De 1980b-kaartwordt verdernietbesproken,de 1980akaart is gemaakt ommetde
1971 kaart tevergelijken enwordthierverderbesproken.
3.2.1.Legenda enkleuren.
De legendavandevegetatiekaart 1980a.
Voordenummersvandevergelijkingstypologie (V.T.)staande overeenkomstige
nummers vande typologieuit 1971 endievandealgemene typologie (A.T.).

I2

ASPECT VAN DE LAGE KWELDER;
1971 A.T. V.T.
1.2
1.01 Salicornia europaea
1.3
1.02 Salicornia europaea en Puccinellia
maritima (onbeveid)
1.4
1.03 Opengetrapte vegetatie met Salicornia
europaea en Puccinellia maritima
1.1 1.1
1.1
Salicorn*a europaea en Spartina
x tovnsendii.
1.2 1.3
1.2. Puccinellia maritima en Salicornia
europaea
1.3 1«7 1.3
Puccinellia maritima en Limonium vulgare
1.4 2.10 1.4
Puccinellia maritima, Limonium vulgare
en Festuca rubra
1.5 2.7
1.5 Puccinellia maritima, Juncus gerardii
en Glaux maritima
2
De HOGE KWELDER en OEVERWALLEN
2.4
2.1
2.1
Juncua maritimus
2,4
2.2
2.2
Juncus maritimus en Artemisia maritima
Juncus maritimus en Elytrigia pungens
2.5
2.3
2.3
2.11
2.6
IJle Juncus maritimus
2.4
2.11
2.4
Festuca rubra
2.41
2 . 11
Festuca rubra en Lolium perenne
Festuca rubra, Armeria maritima en
2.5
2.17
2.5
Elytrigia spec.
2.6
2.1
2.6
Festuca rubra en Artemisia maritima
2.2
2.61
Artemisia maritima en Festuca rubra
(afgestorven)
2.14
2.62
Elytrigia repena
Elytrigia spec, en Festuca rubra
2.63
2.3
2.8
Agrostis stolonifera, Juncus gerardii
2.7
2.7
en Glaux maritima
2.8 (1.9)
Spergularia salina
Scirpus maritimus
2.9
2.9

3
3.1

3.1
3.1

3.11

3.2 3«1
3.2
3.1
3.3 3.1

3*21
3*31

3.2
3.3

3-32
3.41

3.5
3.42
3.4 (3.4)
3.4
3.4.3
3.2
3.51

De DUINTJES
Ammophila arenaria, Festuca rubra en Bromus
Ammophila arenaria, Festuca rubra en
Poa pratensis
Ammophila arenaria, Festuca ovina,
Galium verum en Carex arenaria
Ammophila arenaria en Festuca ovina
Agrostis tenuis en Carex arenaria
Festuca ovina, Galium verum en
Carex arenaria
Festuca ovina en Carex arenaria
Elytrigia s p e c , Galium spec, en
Sedum acre
Achillea millefolium
Carex.arenaria
Carex arenaria
Festuca ovina, Plantago lanceolata
en Agrostis tenuis
OVERIGEN

1.3M
1.7M
2.1OM
2.1M
2.3M
4
5
6

1.2M Mozaïek van 1.1 en 1.2
1.3M Mozaïek van 1.3, 1.4 en 4 (o.a.)
1.4M Mozaïek van 1.2, 1.3 en 1.4
2.6M Mozaïek van 2.6 en 1.4 (O.a)
2.63M Mozaïek van 2.6 en 2.63
4
Kale bodem
5
Slenk
6
Vad

IAS» . . .

mollxï
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N.B.

Van twee veel voorkomende en in elkaar overgaande mozaïeken is
een aparte kartering gemaakt met schaal 1:50. Dit om de mozaïeken
beter te onderbouwen en vast te leggen. Zie verder bijlage 5.
De kleuren zijn zo verdeeld, dat met elkaar samenhangende typen
naast elkaar liggende kleuren hebben:
bijna kale slikgronden
paars
lage kwelder (zout)
donkerblauw
oeverwal
lichtblauw
zeerus-vegetaties
lichtgroen
zilte rus-vegetaties
donkergroen
hoge kwelder
geel en oranje
duintjes, begroeid
rood
duintjes, half open
bruin
kale bodem, water
grijs of wit (niet ingekleurd)
De structuurtypen hebben een diagonaal ruitjespatroon.
De kleur is dan van het type waar dit type het meest op lijkt
en/of uit ontstaan is.
De mozaiïeken hebben de twee kleuren van de (hoofd) componenten,
in een vertikaal ruitjespatroon, gekregen.
Typen die in de algemene typologie samen vallen, zijn met een
zelfde kleur aangegeven: de één massief, de ander met een
vertikale ruit.
Op de kwelder geldt over het algemeen, hoe lager de vegetatie
t.o.v. M.H.W., hoe donkerder de kleur.
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3.2.2. Beschrijving van de typen.
Een uitgebreidere beschrijving is te vinden in het deelverslag
"Algemene typologie voor kwelder vegetaties"(Boersma, in prep.)
Het hiermee overeenkomstige typenummer staat er tussen haakjes
achter. De opnames zijn ter inzage op het laboratorium voor
Plantenoecologie te Haren. Het aantal in 1980 gemaakte opnames
staat per type vermeld.
1.De Lage Kwelder.
1.01. Aspect van Salicornia_eurogaea (1.2).
1. opname verspreiding:
op het wad en plaatselijk langs slenkjes
en op lage kale plekken,
beschrijving: zeer open pioniervegetatie van verspreide
zeekraalplanten. Hier en daar pollen Spartina
X townsendii en soms ook wat Puccinellia maritima,
synsystematiek:
Associatie Salicornietum strictae Cristiansen 1955,
1.02. Aspect van Salicornia_europ_aea en_Puccinellia_maritima (1.3)
4 opnames verspr:0p de overgang van het wad naar de lage kwelder
en in laag gelegen plekken, vnl. onbeweid.
beschr.:
soortenarme open vegetatie pionier-, waar actieve
opslibbing plaats vindt begeleidende soorten:
Suaeda maritima, Spartina x townsendii, Limonium
vulgare, Aster tripolium, Spergularia media en
Halimione portulacoïdes, waarvan vele in bloei
komen.
synsyst:
zie 1.2
1.03. Aspect van ûpengÊtrap££_SalicûrDia_£urûpaea_en_EucciD£llia_
marilima_yegetati£ (1.4)
opnames verspr:verspreid over de lage kwelder in het beweide
gebied, op de hoogte waar 1.02 en 1.2 (en mogelijk
1.3) zouden overheersen zonder beweidingsdruk.
beschr.:
Dit is een op structuur onderscheiden type. De
samenstelling en het bedekkingspercentage lijken
veel op het vorige, open aspect (1.02). Wanneer
alleen de begroeide plekken worden beschouwd,
lijkt de samenstelling op aspect 1.2:
Puccinellia maritima en Salicornia europaea.
De totale bedekking is meestal minder dan 10%.
De structuur: de zode is door overbetreding van
de koeien open getrapt. De koeien lopen vaak in
eikaars voetspoor, met regelmatige pasafstand,
zodat er dwars op de looprichting zgn. koeribbels
ontstaan. Dit zijn afwisselend wel en niet betrede en dus resp. niet en wel begroeide stroken.
Vooral op zeer slikkige » zachte bodems. De koeien
staan/lopen daar tot hun enkels in de slik. Op
heel zachte plaatsen zakken ze er tot hun buik in.
Begeleidende soorten kunnen o.a. zijn:
Spergularia media en Suaeda maritima.
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1.1. Aspect van Salicornia_europ_aea en Sgartina_x_townsendii*(1.1).
4 opnames
verspr.:
beschr.:

synsyst.:

Als pollen op het wad en op de lage waterrijke
kwelder.
Op het wad staat Spartina x townsendii in bijna
monospecifieke, dicht pollen van 0,5 à3 m.
doorsnede. Deze pollen zijn verspreid en niet
gekarteerd, daar zemeestal te klein waren.
In de lage kwelder is het percentage S. x townsendii kleiner en treden begeleidende soorten als
Salicornia europaea, Puccinellia maritima en
Suaeda maritima meer op de voorgrond.
Dit aspect is alleen op zeer vochtige plaatsen te
vinden.
Ass. Spartinetum townsendii Corillion 1953.

* N.B. Op de vegetatiekaart is deze soort Spartina anglica genoemd,
volgens de nieuwe 20e druk van de Flora voor Nederland.
1.2. Aspect van Pu£çinellia_maritima_en_Salicornia_europaea i (1.3)
0 opnames
verspr.:
beschr.:

synsyst.:

Op de laagste delen van de kwelder, dit is de
beweide variant van aspect 1.02.
Dit is evenals 1.02 een open soortenarme pioniervegetatie. De zelfde begeleidende soorten komen
voor, maar in minder grote hoeveelheden.
Vooral de beweidingsgevoelige soorten als Halimione
portulacoïdes en Aster tripolium komen minder vaak
voor. De vegetatie is ook veel korter en bloeit
i.t.t. aspect 1.02 niet of weinig.
Ass. Puccinellietum maritimae, subass. typicum,
initiale fase met Puccinellia maritima Westhoff 1947

1.3. Aspect van Puccinellia_maritima_en_Limonium_vulgare_(1.7)
5 + 2 opnames
verspr.:
beschr.:

synsyst.:

Op de lage kwelder in de kommen en langs de randen
van de afgesloten slenkjes en plassen.
Vrij gevarieerde meestal korte(beweide) vegetatie
met een bijna dichte mat. Hoge bedekking van
Limonium vulgare naast P. maritima ook Aster tripolium, Salicornia europaea, Glaux maritima,
Spergularia media en S. marina.
Ass. Puccinellietum maritimae, subass. typicim
•Westhoff 1947.

1.4. Aspect van Puccinellia_maritima x _Limonium_vulgare en Festuca

ËÜIÏIIÏIIIÖJ
7 opnames
verspr.:

Op de hoge delen van de lage kwelder, hoger dan het
vorige aspect (1.3). Dit aspect ligt lager dan het
in de algemene typologie beschreven aspect 2.10,
of zit aan de ondergrens daarvan, hoewel het er
volgens de berekeningen wel in valt. Algemeen op
de lage kwelder.
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vrij dichte zode met een co-dominantie van Puccinellia maritima en Festuca rubra. Naast de opvallende Limonium vulgare komen ook Triglochin maritima, Spergularia media, Plantago maritima, Aster
tripolium, Artemisia maritima, Armeria maritima en
Glaux maritima voor. Dit aspect is het kort gegraasde, donkergroene biljartlaken van de lage
kwelder.
Ass. Juncetum gerardii, daarbinnen de variant met
Festuca rubra Beeftink 1962.

beschr,

synsyst,

5. Aspect van Puccinellia_maritima z _Juncus_gerardii_en_Glaux
maritima_j[2i72
opnames
verspr.
beschr,

synsyst.

dit aspect komt net als
delen van de lage kweld
iets slechter ontwaterd
ook deze vegetatie isv
de dominerende soorten
komen Glaux maritima, T
rubra voor. Vooral ind
Agrostis stolonifera va
zoute/lage kweldersoort
maritima en Potentilla
Aas. Juncetum gerardii,
J. gerardii Beeftink 19

aspect 1.4 ook op de hoge
er voor, maar dan op de
e stukken of zoetere delen,
aak kort en dicht. Naast
P. maritima en J. gerardii,
riglochin maritima en Festuca
e zoetere delen wordt
ak gevonden. Naast vele
en komen plaatselijk Plantago
anserina veel voor.
daarbinnen de variant met
62.

N.B. Door het plaatselijk veel voorkomen van Festuca rubra in de
aspecten 1.4 en 1.5, zijn deze typen in de algemene typologie
in de hoge kwelderserie (2) terecht gekomen.
2. De Hoge Kwelder.
2.1. Aspect van Ju2£HS_maritimus_^2i2J_/2i42
2 opnames
verspr.
beschr.

synsyst.

op de over
kwelder of
de duintje
aspect bep
bedekking
ten: Agros
Festuca ar
repens, PI
Glaux mari
er ook and
ten voor.
trigia pun
aantal van
(juncus ma
maar in 2.
laag gesch
betreft hi
Armerion m
zie A.T

gang van de lage
oeverwallen, en
s.
alend is J. marir
heeft Festuca rub
tis stolonifera,
undinacea, Poa pr
antago maritima,
tima. Afhankelijk
ere lage kwelder
De soorten Artemi
gens ontbreken bi
onze opnames uit
ritimus) van de a
11 (Festuca rubra
atte bedekking va
er echter wel dui
aritimae/ Agropyr

kwelder naar de hoge
op de overgang naar
ïmus,m aar d e hoogste
ra. Beg eleid ende soorPotenti lia a nserina,
atensis , Tri folium
Armeria mari tima en
van de plaa ts komen
of hoge kwel der soorsia mar itima en Elyjna geh eel. Dat een
dit as pect niet in 2.4
lgemene typo logie valt,
) , komt door de soms
n J.mar itimu s. Het
delijk een 2 .4 type.
o-Rumic ion c rspi?
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2.2. Aspect van Ju2£us_maritimus_en Artemisia_maritima_^2_ 1 A)
2 opnames
verspr.:

beschr.:

synsyst.:

ook op de overgang van de lage kwelder naar de
hoge, maar meestal lager dan aspect 2.1, echter
vooral op de oeverwallen.
lijkt veel op het vorige aspect, maar met veel
Artimisia maritima. Verder komt Atriplex hasrara
en Puccinellia maritima meer voor, en Poa pratensis, Festuca arrundinacea en Trifolium repens
n a u w e l i j k s . Planten van de duintjes zijn hierin
niet, die van de hoge kwelder minder vertegenwoordigd.
In de algemenetypologie vallen dit en het vorige
aspect samen en zijn moeilijk in een coenon te
plaatsen.

2.3. Aspect van Juncus_maritimus_en El2t,li£i§_E!ïD£e!}5 (2^3/2.5)
I opname
verspr.:
beschr.:

synsyst.:

als het vorige aspect,
als het vorige aspect, alleen is nu niet Artemisia
maritima maar Elytrigia pungens naast J.maritimus
en Festuca rubra dominant. Ook Poa pratensis en
Leontodon autumnalis komen vaak v o o r , terwijl veel
zoute soorten verdwenen zijn. Plaatselijk is
Lolium Perenne aanwezig. Ook hier geldt dat d<
ie
computer een aantal opnames in 2.3 (Elytrigia
pungens spec.) van de algemene typologie stopt
door een relatief lage J.maritimus bedekking, terwijl het type duidelijk overeenkomsten met 2.5
C3.maritimus en Elytrigia spec.) (A.T.) vertoont,
Elementen van het Armerion maritimae en van het
Agropyro-Rumicion crispi.

2.11. Aspect van IJlf_Juncus_maritimus_(2^6)
10 opnames
verspr.:
beschr.:

op de hoge kwelder tussen de d u i n t j e s .
dit is een structuurtype, d.w.z. het valt meestal
in type 2.4, maar vjnwege de speciale belangstelling
voor de soort Juncus maritimus is dit type apart
vermeld en gekarteerd, hoewel de bedekking van
J.maritimus erg laag (ijl) is. De hoogte van de
vegetatie is, behalve de J. maritimus sprieten
vrij laag, dit in tegenstelling tot de vorige
drie typen.
Het kan ontstaan uit deze typen (2.1,2.2, en2.3)
na maaien en begrazing. (Bakker 1 9 7 8 ) .

synsyst.:
2.4. Aspect van F e s t u c a _ r u b r a _ ( 2 ^ 2 1 ) ^
II opnames
verspr.:
beschr.:

algemeen op de hoge kwelder, ook tussen de d u i n t j e s .
een gesloten vegetatie van v n l . F. rubra.
De begeleidende soort is Agrostis stolonifera.
In mindere mate komen zoute soorten zoals Juncus
g e r a r d i i , Artemisia maritima, Puccinellia maritima
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synsyt,

Glaux maritima en Spergularia media en zoete soorten zolas Lolium perenne, Elytrigia repens, Trifolium repens en Poa pratensis voor. Op koeiepaadjes komt een kale type met veel Poa annua voor,
Saginion maritimae Westhoff, van Leeuwen en Adriani 1961 met Armerion maritimae invloeden.

2.41. Aspect van Festuca_rubra_en_Lolium_Derenne_(2 ^ 1 )
4 opnames
verspr.:
beschr.:

synsyst,

op de hoge delen van de kwelder waar de boeren met
een tractor kunnen komen.
e opnames in het
Dit is een aspect dat volgens d
vorige aspect 2.4 (A.T. 2.11)v
alt. De grotere
hoeveelheid Lolium perenne, Tri
folium repens en
Poa pratensis en het voorkomen
van enkele bemesa, Taraxacum spec.,
tingssoorten als Stellaria medi
evenals Polygonum aviculare, Ci
rsium vulgare en
zelfs een enkele Urtica urens,
hebben ons doen
besluiten dit een subtype van 2
.4 te noemen.
Mogelijk wordt dit aspect 2.12
(Lolium perenne en
Festuca rubra) van de algemenet
ypologie.
Zoute soorten komen hier niet i
n voor.
valt binnen het vorige aspect,
maar gaat mogelijk
in de richting van het Poo-Loli
etum D.M. de Vries
en Westhoff n.n. apud A. Bakker
1965.

2.5. Aspect van Festuca_rubra^ Armeria mariti5§_£.n_Ely_trigia_S2ec:
(2.17.)
opnames
verspr.
beschr.

synsyt,

op de hoogste delen vand
naar de duintjes.
deze soortenrijke vegetat
dan de vorige. Naast Fest
maritima (zeker als ze bl
gens (en E. x obtusiuscul
veel voorkomend zijn Poa
coronopus. Begeleidende s
stolonifera, Plantago mar
Cochl«earea danica, Loliu
repens.
hoewel Juncus gerardii hi
is dit het Juncetum gerar
leontodontetosum autumnal

e kwelder en de overgang
ie ligt hoger en droger
uca rubra zijn Armeria
oeit) en Elytrigia puna) aspect bepalend. Ook
pratensis en Plantago
oorten zijn o.a. Agrostis
itima en plaatselijk
m perenne en Trifolium
erin sporadisch voorkomt,
dii en wel de subass.
is Raabe 1950.

2.6. Aspect van Festuca rubra en Artemisia_maritima (2.1)
4 opnames
verspr.:
beschr.:

op de oeverwallen en de overgang daarvan naar de
lage kwelder, ook op relatief goed ontwaterde,
lage, zandige ruggen.
beide kensoorten zijn in deze vrij hoge vegetatie
dominant. Het aspect is er niet soortenrijk.
De begeleidende soorten zijn Atriplex hastata,
Spergularia media en Suaeda maritima. Verder soms
Puccinallia maritima, Plantago maritima, Agrostis
solonifera en andere zoute soorten.
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synsyt.:

Ass. Artemisietum maritimae (Hocquette 1927).
Op de O.B.K. komt de subass. typicum Beeftink
1962 waarschijnlijk het meest voor, omdat Armeria
maritima nauwelijks en Juncus gerardii weinig
voorkomt; dit geldt ook voor resp. Agrostis
stolonifera en Lolium perenne.

2.61. Aspect van Artemisia_maritima_en_Festuca_rubra_

opnames
verspr.:
beschr.

synsyt,

op de oeverwallen en zandig
volgens de opname is dit as
vorige (2.6). De bedekking
is duidelijk minder, maar h
in de vaste laag platliggen
Hierdoorheen steken de vele
en enkele levende F.rubra s
tata en Agrostis stolonifer
spreid, evenals de nieuwe P
Elytrigia repens en Lolium
zie 2.6, maar met een invlo
Rumicion crispi Nordhagen 1

e ruggen.
peet gelijk aan het
van Artemisia maritima
et grote verschil zit
de, dode Festuca rubra,
begeleidende soorten
prieten. Atriplex hasa liggen breed uitgeotentilla anserina,
perenne.
ed van het Agropyro940.

2.62. Aspect van Ely_trigia regens (2.14)
2 opnames
verspr.
beschr.:

synsyt,

op de 0
B.K. op de oeverwal, tegen de hoge kwelder
aan.
soorte n-arme gesloten vegetatie van vrij hoge
E.repe
r ar .ns. Daar onder en er tussen wat Festuca rub
Sporadisch komt Artemisia maritima, Planta-"
Plantago
maritima, Lolium perenne en Atriplex hasta astata voor.
Atriplici-Cirsietum arvensis Beeftink 1965

2.63. Aspect van Elytrigia sgec i _en_Festuca rubra (2.32
6 opnames
verspr.
beschr.:

synsyt.:

op de oeverwallen, op de O.B.K. onbeweid.
soortenarme hoge en gesloten vegetatie van Elytrigia pungens en E.x obtusiuscula. De ondergroei is
Festuca rubra. Begeleidende soorten (niet altijd
aanwezig) zijn: Atriplex hastata, Agrostis stolonifera en Aftemisia maritima.
Ass. Atriplici-Agropyretum (Elytrigietum)
pungentis Beeftink en Westhoff. 1962.

2.7. As oect van Agrostis stolonifera i _Juncus_gerardii_en_Glaux
maritima_(2^82
6 opname:
verspr,
beschr,

overal op de lage delen tussen de duintjes waar
afwisselend zoet en zout water stagneert,
vrij gesloten vegetatie van genoemde soorten.
Plaatselijk kan Agrostis stolonifera alleen aspect
bepalend zijn. Verder veel begeleidende soorten,
o.a. Festuca rubra, Spergularia marina, Juncus
bufonius asp. ambiguus, Trifolium repens,
Triglochin maritima en T. palustre. Op de voet
(noordzijde) van het stuivende duin in het midden
v.d. O.B.K. is een plek met ijzerrijke kwel. Hier
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synsyt.

is dit type soortenrijker, Carex flacca is alleen
hier met een hoge bedekking gevonden.
A s s . Juncetum gerardii, subass. leontodontetosum
autumnalis Raabe 1950.

2.8. Aspect van Sgergularia_salina
geen opnames van bekend. N . B . dit aspect is in 1980 niet teruggevonden.
verspr. in 1971: plaatselijk op de laagste delen tussen de
duintjes, waar water (zoet of zout) stagneert.
beschr.:
(mond. med. J.P. B a k k e r ) :
open vegetatie van Spergularia salina en Juncus
bufonius ssp. ambiguus. Veel ëén-jarigen naast
Triglochin maritima en T. palustris.
Zou waarschijnlijk in 1.9 (Spergularia marina en
Juncus bufonis) van de algemene typologie gevallen
zijn.
synsyst.:
A s s . Puccinellietum distantis, subass. juncetosum
Westhoff 1947.
2.9. Aspect van Scirgus_maritiraus (2^9)
5 opnames
verspr.

beschr,

synsyst,

Op de laagste plaatsen tussen de duintjes waar zoet
en/of zout water stagneert, lager dan aspect 2.8,
en landinwaarts langs de slenkrand.
Een zeer open (tussen de d u i n t j e s ) tot half gesloten (langs de slenkrand) vegetatie van v n l .
Scirpus m a r i t i m u s .
N . B . Alle opnames zijn in het duingebied gemaakt.
Enkele begeleidende soorten in de duintjes kunnen
zijn: Agrostis stolonifera, Glaux maritima,
Juncus gerardii en soms Triglochin palustris en
Scirpus lacustris ssp. glaucus.
zie opm. bij dit type in de algemene typologie.
A s s . Scirpetum maritimi subass. inops Boer 1942.

3. De_Duintjes
Deze typologie wijkt af van de in 1971 gebruikte, die niet bruikbaar
bleek, zie paragraaf $ 3.2.b.
3.11. Aspect van A m m o ^ h i l a _ a r e n a r i a i _ F e s t u c a _ r u b r a _ e n _ P o a
gratensis_(3i2)
opnames
verspr.
beschr.

synsyst,

algemeen op de lage d u i n t j e s .
vrij dichte vegetatie met als dominante soort
A. Arenaria. Mede bepalend zijn F.rubra en Poa pratensis. Mos heeft een hoog bedekkings percentage
van - 30%. Begeleidende soorten die veel voorkomen
zijn: Holcus lanatus, Plantago lanceolata en Armeria
maritima, verder o.a. Plantago coronopus, Stellaria
graminea, Rumex acetosella en Trifolium repens.
Tendeert naar het Galio-Koelerion (R.TÜxen 1937)
den Held en Westhoff 1969.
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3.21 Aspect van Ammoj>hila_arenaria en Festuca_ovina_(3^2^
9 opnames
verspr.:
beschr.:

synsyst.:

algemeen op de hogere duintjes.
Ook hier is A. arenaria aspect bepalend in de
gesloten vegetatie. Het percentage mossen is
hier het hoogst (35 - 60%) en ook korstmossen
komen voor. De ondergroei bestaat, behalve uit
veel F. ovina, uit Holcus lanatus, Poantago lanceolata, Poa pratensis, Agrostis tenuis en Hypochaeris radicata. Het onderscheidt zich van het
vorige aspect (3.11) o.a. door de hoge bedekking
mossen en het voorkomen van korstmossen en F.ovina.
Een lagere bedekking hebben Poa pratensis, Festuca rubra en Trifolium repens.
Tendeert naar het Galio-Koelerion (R.TÜxen 1937)
den Held en Westhoff 1969.

3.31. Aspect van Agrostis_tenuis_en_Carex_arenaria_(3^22
2 opnames
verspr.:
beschr.:

synsyt.:

Op de laagste duintjes, iets stuivend, dichtgroeiend
maar sterk betreden.
vrij open tot half gesloten vegetatie waarin naast
Agrostis tenuis en C. arenaria, Poa pratensis,
Elytrigia pungens en Plantago coronopus veel voorkomen. Volgens de algemene typologie valt dit type
binnen het aspect 3.1 (ammphila arenaria, Poa
pratensis en Carex arenaria) net als de hierbovengenoemde 3.11. De overeenkomsten zijn groot, maar
de verschillen duidelijk: de mossenbedekking is
veel lager (- 10%) evenals de totale bedekking.
A. tenuis, C. arenaria, Elytrigia pungens en Plantago coronopus komen relatief veel meer voor,
terwijl Ammophila arenaria niet aspect bepalend is.
Ook Holcus lanatus en Armeria maritima komen minder
voor.
zie 3.1I

3.32. Aspect van Festuca_ovina_en_Carex_arenaria_(3^2)
1 opname
verspr.:
beschr.:

synsyt.:

Plaatselijk op de lage duintjes.
half gesloten tot gesloten vegetatie van genoemde
soorten met Agrostis tenuis, Festuca rubra,
Scleranthus perennis en Rumex acetocella. Er is
vrij veel mos (- 30% bedekking). Hoewel de computer dit type in 3.2 (Festuca ovina en Ammophila
arenaria) van de algemene typologie stopt, onderscheidt zich dit aspect van aspect 3.21 en 3.51
door het ontbreken van Ammophila arenaria en
Plantago lanceolata. Verder komt Poa annua hier wel
in voor en is Scleranthus perennis opvallend.
zie 3.21
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3.41. Aspect van El2|rigia_s2ec. i _Galium spec, en §edum_acre(3^3)
2 opnames
verspr.:
beschr.:

'Op overstuivend duin en afgetrapte duintoppen.
zeer open vegetatie op actief stuivende duinen
van E. pungens (en/of E.x obtusiuscula), Galium
verum, Sedum acre, Poa pratensis en Taraxacum
spec. Mos of korstmos komt niet voor. Begeleidende soort o.a. Festuca rubra ssp. arenaria.

synsyst,
3.42. Aspect van Acillea_millefolium_(3 ; 5)
1 opname
verspr.:
beschr.:

Op één plek bovenop het stuivend duin in het
midden van de O.B.K.
zeer open vegetatie van vnl. Acillea millefolium.
Enkele begeleidende soorten: Ammophila arenaria,
Carex arenaria, Poa pratensis, Festuca rubra ssp.
arenaria, Galium verum en Plantago lanceolata.

synsyst.:
3.43. Aspect van Çarex_arenaria_(3^42
1 opname
v«rspr.
beschr,

op sterk stuivend duin in het midden van de O.B,
zeer open soortenarme vegetatie van C. arenaria
en Festuca rubra ssp. arenaria.
Begeleidende soorten: Elytrigia pungens en Poa
annua.

synsyst,
3.51. Aspect van Festuca_ovinaA_Plantago_lanseolata_en_Agrostis
tenuis_X3_12)
7 opnames
verspr.
beschr.

synsyst,

op de h oogs te duine n, droog,
Vrijwel ges loten ve getatie van vnl.
Daarnaa st k omen P. lanceolata en P.
veel vo or Begeleid ende soorten o.a
arenari a en Agrosti s tenuis. In de
typolog iev alt dit aspect samen met
3.32 in 3.2 (Festue a ovina en Ammop
Dit asp eet (3.51)o nderscheidt zich
het ont brek en van F estuca rubra en
bedekki ng v an Ammop hila arenaria en
Festuca ovi na heeft een hogere bede
Het ver schi 1 met as pect 3.32 is het
van Scl eran thus per ennis en Poa ann
voorkom env an Ammph ila arenaria en
lanceol ata
zie 3.2 1

F. ovina.
pratensis
. Ammophila
algemene
3.21en
hila arenaria).
van 3.21 door
de veel lagere
Holcus lanatus,
kking.
ontbreken
ua, en het
Plantago

Zie voor een uitgebreide soortenlijst per aspect de synthetische
tabellen in het andere deelverslag over de algemen typologie.
( Boersma, in prep.).
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De Mozaïeken^
De gebieden waar een aantal vegetatietypes elkaar afwisselen
en het oppervlak per type vrij klein is, zijn als mozaïek
van die typen ingetekend. De percentages van de samenstellende
typen zijn geschat.
I.2M. Mozaïek van_l.K_en K 2
verspr.:

beschr.:

rondom de Nulde Slenk, vooral in het voor beweiding uitgesloten gedeelte en ten zuiden daarvan.
Ook in de smalle strook ten zuiden van de asfaltdijk.
1.1
40%
1.2
40%
4
20%
Grof en fijnkorrelig, actieve opslibbing.

1.3M. Mozaïek_van_2i3i_J_i4_en_4__(oiai2•
verspr.:
beschr.:

in een strook evenwijdig aan de wadrand op - 60m.
hiervan, ten westen van de Nulde Slenk.
Hiervan is een microkartering gemaakt: zie bijl.5,
1.3
50*
1.4

4

i.i
1.01
1.02
2.6

2A.

3oX,

tr.
17.
4 7.
tor.

1.4M. Mozaïek_van_2 i 2 i _2 i 3 en__K4 ;
verspr.
beschr.

tussen de Festuca-vlakte en de duintjes enerzijds
en de oeverwal langs het wad anderzijds.
1.2
9 %.
1.3
9 %.
1.4
80 %.
4
2 %.
Een biljardlaken van vnl.
1.4, doorsneden met
geuitjes/kleine slenkjes, waarin 1.2en 4.
Langs de randen daarvan1
.3.

2.6M.Mozaïek v a n 2 . 6 en 1.4
verspr,
beschr,

(o.a.).

op de oeverwal langs het wad en daarachter,
hiervan is een microkartering gemaakt: zie bijl.5,
2.6
-}o%
1.4
\o"/.
1.1
S7.
1.01
17.
1.02
Ql
1.3
Zl
2.4
1%

M

« • / .
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2.63M. Mozaïek van 2.6 en 2.63
verspr.:
beschr,

landinwaarts langs de eerste slenk, op het onbeweide deel.
2.6
45 Z
2.63
45%
2.3
10 l
hoge vegetatie van plekken 2.6 en 2.63 die 1â
1m^ groot zijn. Daar tussen plaatselijk 2.3.

4. Kale bodem.
Afhankelijk van weersgesteldheid en springvloeden is dit een kale
slikkerige (lage kwelder) of zandige (hoge kwelder en duintjes)
bodem, waarin maximaal 5 % van het oppervlak begroeid kan zijn,
of een plas met stilstaand water.
5. Slenk.
Dit is niet begroeide bodem die met hoog water onderstaat en met
laag water droog kan vallen. Er is een open verbinding met het wad.(6
6. Wad^
Ten zuiden van de kwelder.
Hierop komen plaatselijk pollen Spartina x townsendii voor,
zie onder 1.1.
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3.3. 2£_Kaartvergelijking^
3.3.1. De_Soortenlijst^
Wanneer de soortenlijsten van de O.B.K. uit de beide karteringsjaren met elkaar worden vergeleken, valt op dat in 1980 meer dan
het dubbele aantal soorten zijn gevonden (110 resp. 4 3 ) .Er is in
1971 dan ook alleen in de 69 opnames naar soorten gekeken, zodat
deze lijst ook niet anders dan verre van volledig kan zijn.
De soortenlijst uit 1973 (Schwab&Schwab-Vos),zijn totaal 97
soorten, lijkt wel volledig. Van de nieuw gevonden soorten in 1980
t.o.v. 1973 mag worden aangenomen dat ze ook nieuw zijn,d.w.z.
in 1973 niet gezien zijn. Van de soorten Bellis perennis (madeliefjes), Matricaria maritima ssp. inodora var. salina (reukloze
kamille), Polygonum aviculare (varkensgras), Senecio jacobea
(jacobskruiskruid), Stellaria media (vogelmuur), Urtica urens
(kleine brandnetel), Veronica officinalis (mannetjes-ereprijs)
en Viccia cracca (vogeIwikke), die allen op plaatsen sijn gevonden
waar door boeren bemest wordt, d.w.z. voornamelijk op de Festucavlakte, geven de meesten een verrijking van de bodem aan.
(Kruyne
1967, Ellenberg 1979). Er zijn soorten bij, die normaal niet of zelden op kwelders worden aangetroffen; behalve als
er bemest wordt, wat dan meestal samen gaat met beweiding.
Ook deze nieuw gevonden soorten zullen door de bemesting op de
O.B.K. zijn verschenen. Soorten als kleine brandnetel,madeliefje,
vogelmuur en varkensgras kunnen of door hun grootte, of door het
in vrij grote dichtheden voorkomen, moeilijk over het hoofd gezien
zijn in 1973.
De andere nieuwe soorten: Bupleurum tenuissimum (1.3), Carex
extensa ( 2 ) ,Centunculus minimus (1.3), Cochlearia anglica (1,2,3),
Calamagrostis epigejos (2),Elytrigia x obtusiuscula (2),Erodium
cicutarium ( 3 ) ,Festuca rubra ssp. arenaria (2),Fumaria officinalis (1,3), Galium mollugo (1,2), Hordeum marinum (1,3), Parapholis strigosa (1,3), Ranunculus bulbosus, Scirpus lacustris ssp.
glaucus ( 2 ) ,Senecio vulgaris (1,3), Sonchus asper (3),Sonchus
oleraceus (3) en Triglochin palustris (2)kunnen in 1973 over het
hoofd gezien zijn:
1)vanwege hun geringe grootte of,
2) omdat het sterk op andere soorten gelijkende species zijn,of
niet gevonden,
3) omdat het, niet altijd voorkomende éénjarige soorten zijn.
Ze kunnen natuurlijk ook nieuw verschenen zijn.
Atriplex littoralis is een nieuwe soort die buiten het hek gevonden
is.
De niet teruggevonden soorten:
Alopecurus geniculatus, Centaurium littorale (2,3), Centaurium
pulchellum (2,3), Chenopodium rubrum (2,3), Cynosurus cristatus,
Honkenya peploxdes ( 3 ) ,Koeleria cristata,Myosotis ramosissima (2)
Nardus stricta, Odontites verna (2,3), Radiola linoides (1,2),
Sieglingia decumbens en Thalictrum minus ( 1 ) ,kunnen in 1980 niet
teruggevonden zijn:
1) omdat ze weinig voorkomen en klein zijn, of
2) omdat het,niet elk jaar voorkomende éénjarige soorten zijn.
3) sommige soorten zijn niet teruggevonden, hoewel er speciaal naar
is gezocht, zodat mag worden aangenomen dat ze er in 1980 niet zijn
geweest.

26.

3.3.2. De_legenda-eenheden^
De legenda-eenheden uit 1971 zijn niet goed beschreven. Er zijn
alleen opnames van de meeste aspecten. Niet alle typen zijn dus op
schrift gesteld, bovendien zijn enkele aspecten in slecht Iof 2
opnames vastgelegd. Ook de 1egenda-eenheden uit '980 zijn niet
altijd door opnames gestaafd maar wel beschrevene 3.2.2.).
Een goede inhoudelijke vergelijking is dan ook moeilijk maar enkele opvallende zaken zijn:
A. Nieuwe Legenda-eenheden.
- Aspect 1.01 Salicornia europaea
zal in 1971 wel aanwezig geweest zijn,maar oog
oppervlak, zodat de karteerders dit niet apart
ven en ingetekend. Mogelijk was ook de soms zee
van 5 à 10 % aanleiding dit aspect als kale bod
karteren (sie ook-het vorige aspect 1.02).
- Aspect 1.02 Salicornia europaea en Puccinellia
Dit type ligt net als het grootste deel van het
buiten het hek, in de zuid-oost hoek. In 1971 i
weide gedeelte gekarteerd, zodat dit type niet
Het is vergelijkbaar met 1.2 (Puc.maritima en S
- Aspect 1.03 Opengetrapte vegetatie met Salicorn
Puccinellia maritima.
Dit structuurtype kan in 1971 aanwezig zijn gew
als zodanig onderscheiden. Het valt dan meestal
P. maritima en S. europaea (zie I 3.2.2 en 3.3.
- Aspect 2.11 IJle Juncus maritimus.
Dit is ook een structuur type en zou in 2.1. J.
vallen, maar uit mondelinge beschrijvingen (J.P
bleek dat dit type er niet was in 1971.De acht
Juncus maritimus en de geringe hoogte van de ov
dit aspect zijn dus nieuw.
- Aspect 2.Al Festuca rubra en Lolium perenne.
Volgens de algemen typologie valt dit type in 2
rubra). De hogere bedekking van Lolium perenne
Poa pratensis, evenals het voorkomen van rudera
hebben ons doen besluiten dit sub-type te onder
type 2.4. Het komt voor op de droge/hogere dele
Festuca-vlakte.
- Aspect 2.61 Artemisia maritima en Festuca rubra
Dit structuurtype is ook nieuw en zo'n dode mat
Festuca rubra is nog niet eerder op de Oosterkw
Mogelijk is dit een tijdelijk fenomeen. Om dit
te leggen is een structuurraai gemaakt, (zie bi
- Aspect 2.62 Elytrigia repens.
Dit aspect is slechtsop twee kleine plekken gev
Hoewel zeer opvallend door de grote hoogte van
was dit type mogelijk te klein om in 1971 apart
Het is dus een nieuwe vegetatie of het heeft zi

elijk klein in
hebben beschrer lage bedekking
em (4 of 6) te
maritima (onbeweid)
vorige type,
s alleen het beisgevonden.
al. Eur.)
ia europaea en
eest, maar niet
in type 1.2
5 bij dit aspect).
maritimus kunnen
. Bakker)
eruitgang van
erige soorten in
.4 (Festuca
en in mindere mate
Ie soorten,
scheiden van
n van de
(afgestorven)
(- 5 cm) van
elder gezien,
type goed vast
jl.6).
onden.
de vegetatie,
te verme1den.
ch uitgebreid.
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ereen met vnl.
schreven, hoeft type
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leine toe- of afname
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deld, omdat het
door betrekkelij
8 opnames in 197
moeilijk worden
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Van twee aspecte
heden gaat. De e
Galium spec, en
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en 3.3 mozaïek g
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scheid in aan te
opnames leert on
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den van de duintjes worden hier apart behaneen rijk gescharkeerde vegetatie betreft, die
k weinig opnames wordt gekarakteriseerd:
1 en 26 in 1980. In het algemeen kan daarom
aangetoond wat nieuwe legenda-eenheden zijn
anderingen binnen de eenheden hebben voorgedaan,
n kan wel worden gesteld dat het om nieuwe eenerste is het aspect 3.41 Elytrigia spec.,
Sedum acre, dat op de hoogste duinen nabij de
aangetroffen. Dit aspect is in 1971 als 3.2
ekarteerd.
t is dat van Achillea millefolium (3.42) dat
van het uitstuivende duin aan de rand van de
in het midden van de O.B.K.) is gevonden.
arex arenaria (3.43) is waarschijnlijk indentiek
1971 met dezelfde naam (3.4).
ten (3 uit 1971 en 5 uit 1980) blijken in de
ie over slechts twee clusters verdeeld te zijn.
is dat alle opnames van 1971 in één cluster te
ristisch gezien is daar dan ook weinig onderbrengen. Enig speurwerk naar de plaats van die
s dat ze allemaal op de lage duintjes gesitueerd
opname in de eenheden 3.11 en 3.31 uit 1980.
al opnames in deze laatste eenheden (3) laat
eventuele veranderingen van de vegetatie van de
et toe. Dit geldt ook voor de vegetaties van
es, waarin, als gezegd, in 1971 geen opnames

C•_¥££dwenen_Legenda-eenheden :
Zoals uit het vorige blijkt zijn de duinaspecten (3-series) in
1980 vervangen; van een verdwijning van types kan echter niet
worden gesproken.
Aspect 2.8 Spergularia salina.
Dit aspect is niet beschreven in 1971.Uit de mondelinge beschrij-
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ving van J.P. Bakker blijkt echter dat dit type in 1980 niet
meer aanwezig was. Het betrof een vegetatie van voornamelijk
éénjarigen, die zich mogelijk in sommige jaren wel en in andere
niet ontwikkelt, afhankelijk van de omstandigheden, waarbij te
denken valt aan het weer, begrazings- en betredingsdruk.

D•yiIêDÉSEË£_iD!î2îiÉ_Yê2_ËS2eiÉË£_Ie8SDÉa~£en!îÊ^£n*
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t van het aspect van Festuca rubra (2.4) gezegd
van de 9 opnames in dit aspect van 1971 komt
t 1980 in dezelfde cluster voor. Zes van de negen
in een andere cluster, die behalve door dominanra, verder gekenmerkt wordt door hoge bedekking
en Glaux maritima (1.5). Deze soorten hebben in
aan belangrijkheid ingeboet ten opzichte van
nifera, Lolium perenne en Poa pratensis.
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3.3.3. Hgt_Puntraster^
Als twee vegetatiekaarten onafhankelijk van elkaar gemaakt worden,
is het overmijdelijk dat bij vergelijking op sommige plaatsen de
begrenzing van het terrein, vaste herkenningspunten en feitelijk
onveranderde kaartvlakken niet overeenkomen. Dit heeft tot gevolg
dat middels de puntrastermethode geconstateerde veranderingen,
bijv. verschoven Juncus maritimus-pollen, niet altijd reëel zijn.
Omdit bezwaar te ondervangen is de vergelijkingskaart 1980a zoveel
mogelijk geënt op de vegetatiekaart 1971. Mogelijke interpretatieverschillen en karteerfouten zijn hiermee natuurlijk niet uitgesloten
De puntrastermethode is toegepast op de kaarten 1971 en 1980a. De
verkregen getallen staan in Tabel 1.
Horizontaal staat wat de punten van een type uit 1971 in 1980
zijn geworden, terwijl vertikaal is te lezen uit welke types een
eenheid in 1980 is ontstaan.
Hoewel kaart 1980a speciaal voor dit doel is gemaakt, verschilde
de "kop" (het noordelijkste deel) van de O.B.K. op kaart 1971 zo
sterk van alle metingen, dat de 1980a kaart hieraan niet aangepast
kon w o r d e n . De hekken staan daar niet op dezelfde plaats, wat tot
gevolg had dat er delen in het ene karteringsjaar (vnl. 1971) w e l ,
en in het andere niet binnen het niet verplaatste hek vielen.
Een goede vergelijking was dus niet mogelijk. In het puntraster
zijn deze punten als "Fout" genoteerd en verder niet meegeteld.
(63 a r e ) .N . B . 1 punt « 1 are.
Omdat in 1980 i.t.t. 1971 ook buiten het hek, langs de Eerste Slenk
en het wad is gekarteerd, zijn ook hier delen niet te vergelijken.
Tevens is een driehoek in de zuid oost hoek in 1971 niet gekarteerd , hoewel dit toen wel in beweiding was (mond. med. J.P.
B a k k e r ) . Al deze punten staan als Niet Gekarteerd in 1971 (N.G.)
genoteerd. (167 a r e ) .
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De totaleoppervlaktevandeO.6.K.inclusiefde tweeonbeweide randen langs
deEerste Slenk enhetwad is5040are (50,4ha).
Totaal,exclusiefhetnietmeer tevergelijken gedeeltevande "kop"(63are)
enhet in 1980nieuwgekarteerde gedeelte,(167are)bestaat deO.B.K.4810
are (48,1ha).
Deverdeling over lage (1-serie)enhoge (2-serie)kwelder,deduintjes
(3-serie),mozaïeken (M-rserie),Kalebodem (4)enslenken (5)voorbeide
karteringsjaren staat intabel2.

Hieruitblijktdatvooralde lagekwelder (1-serie)isafgenomenendekale
grond is toegenomen.
Intabel3 zijndegegevensvandepuntrastermethode samengevat door enkele
oecologisch nauwverwante typessamen tenemen.Deovergangen tussende
series zijnuitgedrukt inares.

Uit tabel 2en3blijkt dat,uitgaandevan1971,
- de lage 1-seriegedeeltelijk isovergegaan indehoge 1-serieeninkale
bodem.Deovergangnaareenmoziekhoeft geenwerkelijkeverandering te
zijn, (ditgeldtvooralle series).
- Eengroot deelvandehoge 1-serieisinde 2-serie overgegaan,kleinere
oppervlakken inde lage 1enkaal.
- DeJuncusmaritimusvegetaties zijngrotendeelshet zelfdegebleven,
slechts eenaantal areisoverige 2-serie (=hogekwelder)ofkaal
geworden.
- Dehogekwelder (overige 2-serie,d.w.z.behalvedeJuncusmaritimusvegetaties)isvrijwel inalleandere series overgegaan.Meestal in
kleinepercentages,maarwelveel are.Meestvoorkomend zijndeovergangennaardehoge 1-serie,Juncus enkelabodem.
- Ookdeduintjes (3-serie)zijngrotendeelshetzelfde gebleven,een
kleinaantalares ishogekwelder ofkalebodemgeworden.
-Dekalebodem isnagenoegkaal gebleven.Alleenopdehogekwelder en
indeduintjes zijnzeerkleine oppervlaktesweer begroeid.
- De slenkjes zijnnergens dichtgeslibt en/ofbegroeid geraakt.
Wanneerwordt gekekennaar 1980blijktdat
- de lage 1-serievnl.uitzichzelf isontstaan,naast enkelearesuitde
hoge 1-serieende 2-serie.
- Dehoge 1-serieisvooreengroter deeldanbijdelage 1-seriehet geval
is,uit andere typenontstaan,n.1.uitde 2-serie en,inminderemate,
de lage 1-serie.
- Juncusmaritimusheeft zichvnl.uitgebreid overde 2-serie.
- Dehogekwelder (overige-2serie)isvooreengroot deelnieuwverschenen
opdehoge 1-serieeninveelminderemate opdeJuncusmaritimus-en
duintjesvegetaties.
- Deduintjes zijnweinigveranderd,eenkleindeelheeft zich uitgebreid
overdehogekwelder (overige 2-serie).
- Kalebodem iserveelbijgekomen:eenbijnaverdriedubbeling,afkomstig
vanalle series,maarvooral de lage 1-serieendeoverige 2-serie.
- Ookde slenkjes zijninopp.iets toegenomen.
Vooralde lagekwelder (beideseries )endeoverige 2-serie moesten
hetontgelden.

£2.
Tabel 2.
Verdeling van grote 1egenda-eenheden inbeide
kanteringsjaren.

1 + IM
2 + 2M
3 + 3M
4
5
6

are
970
3117
617
85
21
-

1971
%
20.2
64.8
12.8
1.8
0.4
-

are
752
3178
605
231
36
8

1980
%
15.6
66.1
12.6
4.8
0.7
0.2

Totaal

4810

100%

4810

100%

verschi1
in are
-218
+ 61
- 12
+146
+ 15
-

Tabel 3.

Samenvatting van de puntrastergegevens in enkele
oecologische nauw verwante series.
serie
2

serie
serie
(+6)

- lage
= 1.01
-h o g e
* 1.4
- J u n c u s = 2.1
- O v e r i g e = 2.4
= 3 . 1 t/m 3.4 +
3.11 t/m 3.51
= k a l e bodem : 4
wadrand)
= slenken

t/m 1.3
+ 1 . 5 + 1
t/m 2.3 +
t/m 2 . 9 +
3M ( 1 9 7 1 )
(1980)

•

1
2M + 1.3M
4M
2 . 11
2 . 6M
2.63M
of

(en 6= a f k a l v i n g van de

Oppervlakten inare

—^-^1980
1971""-^-—_
lage 1 s e r i e
hoge 1 serie
J u n c u s (2)
O v e r i g e <2)
3 serie
4
5
Totaal

lage
1
291
31
1
2
335

hoge
1
38
320
1
58
417

Juncus
2
4
436
61
5
507

Overig e 4( +6 )
2
3
- 43
55
- 20
159
15
13
2422
27
65
18
574
20
3
4
78
2672
605 2 3 9

5

Totaal
4 431
5
539
466
6
2651
617
85
21
21
36
4810
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Samengevat zijndegrootste veranderingen:
- eenkalerwordenvanalleseries,
- de lage 1-serieisgedeeltelijk hoge 1-seriegeworden,maarvoor eenbijna
evengroot deel ook daaruit ontstaan,
- dehoge 1-serieisvoor eengroot deel overige 2-serie geworden,terwijl
deverandering inomgekeerde richtingmaarhalf zovaakvoorkwam.
- deJuncusmaritimus toename isklein engaatvnl. tenkostevandehoge
kweldervegetaties.
- dehogekwelderverandert percentueel gezienweinig,maar inabsoluteoppervlakte isdeovergang naarhoge 1-serievrijgroot.
- deduinvegetaties veranderenweinig inoppervlak.
Binnenwelkevegetatietypes dezeveranderingenprecieshebbenplaats gevonden
staat indevolgendeparagrafen.
3.3.4.De_Li^nensehemals
Hierin staandeovergangen vanvegetatietypes,zoalsdieuitde puntrastertabel
(1)gelezenkunnenworden.Figuur 3laatdegroteveranderingen,figuur 4de
kleine
zien (zie$ 2.3.2.).Voorbeide tabellengeldtdathet linkerdeel
deovergangenvoorstelt vanwat de 1971 typeswerden,terwijl rechts gelezen
kanwordenuitwelke typesde 1980types zijnontstaan.
Figuur 3 + 4 .
Opvallend in figuur 3isdat demeeste typenhetzelfdeblijven,c.q. uithetzelfde typeontstaan endat erweinig groteveranderingen zijn,anders dannaar
"naast liggende"vegetatie-eenheden.Metdit laatsteworden vegetatietypes
bedoeld dieveel opelkaar lijken,d.w.z.slecht éénandere aspectbepalende
soorthebben,danwelbijna gelijke soortenlijstenhebben,maarwelmet andere
verhoudingen. Zo'nnaast liggend typeheeftvaak eennaast liggend nummer
(eenhoger of lager).Uitzonderingenmet groteveranderingenvormendeovergangennaar dekale grond (4en 6 ) , hetverdwijnenvan type 2.8 (Spergularia
marina)in 1980,denieuwontstane types (vooraluit 2.6 Festuca rubraen
Artemisiamaritima),endienaardemozaïeken,diegeenechte veranderingen
inhoeven tehouden.

p-eenreeëleverandering

Figuur 4

3D-

KLEINE VERANDERINGEN: v a n S F ^ e n / o Y meer d a n 2 5 a r e .

- - - -

= reen r e e ë l e v e r a n d e r i n g
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Dekalegrond (4)heeft lijnenvande 1.2Puccinellia enSalicornia en 3.4
(Carexarenaria): eenslappe slibbodemeneenzachte zandgrondwordenvoor
meerdan 15%kaal.Ook type 1.2 (Puccinellia+Salicornia) isvoormeerdan
15Zovergegaan in 1.03 (opengetraptevegetatiemet Salicornia),terwijlhet
(1.2)uit 1.4 (Puccinelliamar.enFestuca rubra)ontstaat.
Daarnaast zijndeveranderingenuit type 2.4 (Festucarubra)opvallend.
Het type2.61Artemisiamaritima endodeFestucarubra isopdegehele
kwelderniereerdergezien (mond.med.J.P. Bakker).
Mogelijk isditeengevolgvaneencomhinatievanbemesten,hetdrogevoorjaaren/of groteslibafzetting. OokdebemesteFestucavlakte (2.41 en 2.4)
washierdoor inhetvoorjaarbijna geheelverbrand engeel.Dit typewas
inhetnajaarechter alweerhersteld,d.w.z.weer groen.Het type2.61 was
totindewinterkaal zonderdatervelenieuwe spruitendoordedode
Festuca-matheenkwamen.
Hetontstaanvanwad (6)uit2.6 (Artemisia),duidt opeengroteafkalving
vandewadrand.Daar in 1971 buitenhethekniet isgekarteerd,kanhet
aantalafgeslagenm2nietwordenberekend,maar zekergezienhetfeitdat
hethekverplaatstmoestwordenendatbinnenhet in 1971 gekarteerde deel
wad isontstaan,moethetverliesbehoorlijk zijngeweest.Aandehand van
luchtfoto's isberekend dat eropsommigeplaatsen tot- 20m loodrecht
opdewadrand isweggeslagen inde 10jaarvoordeze laatstekartering.
Mogelijk isditnog eengevolgvanhetveranderenvanhet stroom-patroonin
deWaddenzee,alsgevolgvandeafsluitingvandeLauwerszee in 1969ende
bouw,vandenieuwe aanlegsteiger,eenpaarhonderdmeter tenwestenvande
O.B.K.in1962.
Hetdichtgroeienvandevegetatie-mat en/ofopslibben/stuiven vandebodem
blijkt uitdeveranderingen 1.2Puccinellia enSalicornia)naar 1.5
(Puccinellia enJuncus gerardii), 1.5 naar 2.41 (Festuca enLolium)en
2.5 (Festuca enArmeria)naar 3.31 (Agrostis tenuis enCarex arenaria).
Deveranderingenbinnendeduintjes typen (3-serie)wordennietverderbesproken,daarde eenhedenvandeverschillendekarteringsjaren nietmet
elkaar zijntevergelijken,zoalsbijv.mogeblijkenuitdeveranderingen
van3.1 en3.2 naar3.11 en3.21,
Hetnieuwe typeScirpuSmaritimusheeft quaplaats inhetveld veelmet
type2.8 (Spergulariamarina)temaken.
Bijdekleineveranderingen (fig.4)wordthetbeeld vande groteveranderingenversterkt:hetkaal (4)enkaler (1.03)worden isdemeest opvallendeverandering.Typendie ookinveel andere,niet alleendenaast liggende
typenovergaan ,oferuit ontstaan,zijn:
1.4Puccinelliamar.enFestuca rubra;dit typegaeto.a.over in 2.6
(Artemisia),maar cntstaat erooki.it.Eenverandering indebedekking van
alleenArtemisiamaritimakanhier alvcor zorgen.
1.5 Puccinellia enJuncusgerardii,
2.4Festuca rubra;ditalgemene ruiirteinterpreterer typeheeft ookde grootste
oppervlakte en
2.6Artemisia.
ZoweldeJuncv.smaritimus-vegetaties als deduiiitjeswisselen onderlingwel
uit,maarnietofnauwelijks daarbuiten.Behalveeenkleine uitbreiding van
deJuncusmaritimus overde 2.4 (Festuca)en2.7 (Agrostis),verandert
eraandeoppervlaktevandeze typennietveel.
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Eenuitzonderingschijnt2.4(Festuce)tezijn,diemetbijnaallevegetaties
uitwisselt,endeovergang2.5 (Festuca,ArmeriaenElytrigia)naarduinvege-taties.Hierendaarzijnvatvegetatiesindeslenkenverdwenen:
Type 1.1 (Spartinaxtownsendii),1.4(PuccinelliaenFestuca)en?.6
(Artemisia).
3.3.5.De_StagfçHagrammen^
Vantypen.waar:'nbelangrijke(grete)veranderingenzijnopgetredenenvan
nieuwetyper,zijnstaafdiagrammengemaakt.Der-etypenzijn:
1.2PuccinelliamaritimaenSalicorniaeuropaeaer
',.03Open^etraptevegetatiemetSalicorniaeuropaeaenFuccirelliamaritima,
1.4Puccinelliamaritima,Linroniunvulgare*.nFeetucarubra,
\_.5^Puccirelliamaritima,Juncusgerardr'.ienGlauxmaritima.
2.11IJleJuncusmaritirus,
2.6FestucarubraenArtemisiamaritimaen
2.61ArtemisiamaritimaenFestucarubra(afgestorven),
2.4Festucarubraen
2.41FestucarubraenLoliumperenne,
2.8Spergulariasalinaen
2.9Scirpusmaritimus.
Detypen2.63Elytrigiaspec,enFestucarubra,1.01 Salicorniaeuropaeaen
1.02Salicorniaeuropaea(onbeweid)zijnin1980buitenhethekgekarteerde
eenheden,diein1971buitenhetgekarteerdedeelvielen.
Hettype2.62Elytrigiarepensisooknieuw,maardittypeisvoor100%uit.
type2.6ÉArtemisa)ontstaan,zodateenstaafdiagramnietzinnigis.
(zieook?3.3.2).
1.2PuccinelliaenSalicorniaen1.03OpengetrapteSalicornia.
1.2wasin1971 133ateenisveranderdin:
Type
Are
Percentage
1.03
49
36,8
10
7,5
1.1
15,8
1.2
21
3
1.4
2 3)
' 120
9.8)' Z , U
1.5
13
4
1.2M
3.0)
2.6M
2
1.5) * , D
30
22,6)__,
4
1
0,8)Z J , J
5
1.03is
Type
1.1
1.2
1.5
2.1
2.6

in1980
Are
8
49
10
1
1

69areenis
Percentage
11,6
71,0
14,5
1,4
1,4

1.2werd
1.03

1.1

0 10 D 3) 40
1.03isontstaanuit:
1.1

1.2

FIGUUR5:Staafdiagrammenv.veg.typ.1.2+1.03
1.4+
M>
kaal
1.5

^
60

80

100%
1.5

I

2.1
-2.6
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Hetnieuwe type 1.03(opengetrapte Silicornia)isvoor een zeer groot gedeelte
uit type 1.2 (SalicomiaenPuccinellia)ontstaan.Ook type 1.1 (Spartina)en
1.5 (Puccinellia enFestuca)zijndooroverbetreding vooreengedeelte intype
1.03 overgegaan (ziebeschrijving in 3.2.2).Alleen slappe (silt/kleiïge)
bodems zijnvoor dezevormvanoverbetreding gevoelig:het "door"trappen
vande zode.Droge zandigebodems indeduintjeswordenofdirect enhelemaal
kaal,of erontstaat eenijleCarex arenariavegetatie (3.43).Opdehogekwelderzijnkoeiepaadjesvaakkaal (4),ofmetvnl.Poaannuabedekt.
N.B.Dit zoueenapartvegetatietype gewordenzijnals eropkleinere schaal
gekarteerd zouzijn.'Koeribbels zoalsdie inde 1.03 tezien zijn,vormenzich
indehogekwelder endeduintjes niet,omdat detussenliggende vegetatieniet
opzijnplaatsblijft,maar loskomt te liggenenvertraptwordt,danwei uitdroogt.Blijkbaar isdebeweidingsdruk die totoverbetreding leidtvoorde
verschillende vegetatietypen verschillend.
De 1.2,die slechtsvoor 15,8%bietverandert ,envoor4,5%waarschijnlijk
nietverandert (1.2Men 2.6M), isvoorhet grootstedeel 1.03 geworden (36,8%).
Blijkbaarwas debetreding zogroot dat 23,3%kaalwerd.
Opeengedeelte isSpartinax townsendii opgekomen (1.2:7,5%),terwijler
12% isdicht gegroeid (1.4en 1.5).Het type 1.2 ishiermeehetmeestkwetsbare type:60,1%iskaalofkaler geworden door overbetreding. Overbetreding
kanhierbijgedefinieerdwordenals"betreding doormeerdanhetmaximum
aantal, indit gevalkoeien,dat elkjaar gedurende eengegeven aantal dagen
eengegeven oppervlaktekanbetreden,zonder eenneerwaardse trend inde
gewasproduktie totgevolghebben",naar Stoddart eral.,1955.
1.4 Puccinellia enFestuca
1.4was in 1971 465areenisveranderd in:
Percentage
Type
Are
1.1
7
1,5)
3,4
1.2
1,9)
9
1.4
23,0
107
0,4
2.2
2
2,6
2.4
12
16,8)
2.6
78
18,5
1,7)
2.61
8
0,6)
1.2M
3
);
39,8)48,4
1.4M
185
8,0) ;
2.6M
37
2,6 )
4
12
3,7
5
5
1,1 )
1.4 is in 1980 173areenisontstaanuit:
2
3
3
107
16
I
9
32

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.4
2.6

1,2)
) 4,6
1,7)
)
1,7)
61,8
9.2
0,6
5,2
18,5

Fig.6STAAFDIAGRAMMEN vanvegetatuetype„l.4
1.4werd

1.4

M

UU

St l:ï - 2.2
100%

1.4 is ont
staan uit
Il t U t l J

71

40.

Behalve enkelekleinereveranderingen m.b.t. 1.4,valt direct opdat dit type
voor eenredelijke groot deel intype 2.6 (en2.61)(Artemisia)overgaat,maar
ervoor een evengroot deel uit ontstaat, resp. 18.5en 18.6%.
Blijkbaar liggendeze 2typesvlakbij elkaar engaan zemakkelijk inelkaar
over.Uit desoortenlijsten vanbeide typesblijkt dat een toe-of afnamevan
de soortArtemisiamaritima hiervoor kan zorgen.Mogelijk dat een ietsmeer
ofminder zandigebodemdit verschil kanbewerkstelligen.Artemisia maritima
iseen soort diehet goed doet op zandige oevervallen,maar slecht tegen
betredingkan.
Er lijkt ook enige "uitwisselbaarheid" tebestaan tussen 1.4 en 1.1 (Spartina)
en 1.2 (Salicornia enPuccinellia)op de lagerekwelder en2.4 (Festuca)op
dehogere.Ookvoor deze laatste overgang zijn slechts verschuivingen inde
bedekkingen vanmaar enkele soorten nodig.
Dat 1.4ookuit 1.5 (Puccinellia enJuncus gerardii)ontstaat kanmogelijk
gewetenworden aanhet ophogenvan eenkwelderkom, zodat dieplaatswat drogerwordt enFestuca rubra indeplaatskomt vanJuncus gerardii.Het lijkt
alsof veel 1.4verdwenen is:465 are in 1971 tegen 173in 1980,echter eris
222are in 1.4M en2.6M gaan zitten,wat geenverandering hoeft in tehouden.
1.5Puccinellia enJuncusgerardii.
1.5was in 1971 74are en isveranderd in:
Type
Are
Percentage
10
13,5
1.03
16
21,6
1.4
12
16,2
1.5
1
1,4)
2.1
2,7
1
1,4)
2.2
4
5,4) 21,6
2.4
12
16,2)
2.41
1
1,4
2.61
7
9,5
2.7
8
4
10,8
2
1.2M
2,7
1.5 is in 198043are en isontstaan uit:
1.1
1.2
1.5
2.4
2.6

2
13
12
14
2

4.7 )
30,2 )
27,9
32,6
4,7

34,9

Fig. 7Staafdiagrammen vanvegetatietype 1.5
o>1
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Het type 1.5 (Puccinellia enJuncus gerardii isevenals type 1.2 (Puccinellia enSalicornia)kaal ofkaler geworden: 1.03 (Opengetrapte Salicornia)
13,5% en4: 10,8%.
Daarnaast isFestuca rubra over een groot deel vandit type inbelangrijke mate
opgekomen: 1.4 (Puccinellia enFestuca): 21,6%en2.4(Festuca) +2.41 (Festuca
enLolium)ook 21,6%.Dit kan,vooral deverandering intype 2.4 en2.41,
eengevolg zijnvanhet ophogen envasterwordenvandebodem.
Naast enkelekleineveranderingen in2.1 en 2.2 (beideJuncusmaritimus-vege-

1

*
—
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taties)en2.61 (ArtemisiaendodeFestuca), isdeverandering intype 2.7
(Agrostis)vanbelang.Deze overgangvond indenattekommen tussenduintjes
plaats.De gehele oppervlakte die in 1971 daatals 1.5 isgekarteerd,isin
19802.7.Dathet zouteJuncus gerardii type inde afgelopen 9jaar daar in
zijngeheel inhet zoeteJuncus gerardii typeisovergegaan,iswelmogelijk
maar ook isniet uit tesluitendatdit typeweinigveranderd isenalleen
doorde anderekarteerders eenanderenaamheeft gekregen.De opnamesdie
tussendeduintjes gemaakt zijnin 1980intype2.7 latengeenPuccinellia
maritima zien,maarwelveelJuncus gerardii enredelijkveelGlauxmaritima.
Deze laatste tweesoorten zijnookkensoortenvantype 1.5.In type 1.5
zijnin 1980helaas geenopnames gemaakt,zodatniet gekontroleerd kanworden
ofzichhierinookAgrostis stoloniferabevond,eenkensoortvantype2.7.
HetontbrekenvanPuccinellia inde 2.7 opnamesmakenverwisselingmet type
1.5 uit.Deoppervlaktedie type 1.5 nubeslaat,is,behalve uit 1.5 zelf,
ontstaan uit type 1.1 en 1.2 (Spartina enPuccinelliamet Salicornia):34,9%
Devegetatie isdus eengeslotenermat gaanvormen,mogelijk ookonder invloed
vanophoging/opslibbing.Een omgekeerde tendens lijkt tevolgenuitdeverandering
2.4 (Festuca)naar 1.5:32,6%vanhet oppervlakte in 1980 1.5 isontstaanuit
2.4. Binnenderuime 2.4 zullenditdenattere,zoutere stukken zijngeweest,
diedooroverbetreding intype 1.5 zijnover gegaan,danwel lager zijnkomen
te liggen.Uithetvoorgaandeblijkt datbetredingplaatselijk veel sterker
kan zijndanelders,zodat eentypezowelkanveranderenin"hogere"als"lagere"
types.Deophoging zalvooralplaatshebben inafgelegen,misschienmoeilijk
tebereikenplaatsen.
2.6Artemisia en2.61 Artemisiamet dodeFestuca.
2.6 was
Type
1.03

1.1
1.2
1.4
1.5
2.2
2.4
2.5
2.6
2.11
2.61
2.62
2.63
1.3M
2.6M

4
5
6
2.6 is
Type

1.4
2.2
2.4
2.6

in 1971 932areei
Percentage

Are
1
3
6
32
2
3
76
6
455
1
144
4
9
1
167
9
5
8

in 1980

Are
78
1
8
455

0,1
0,3
0,6
3,4
0,2
0,3
8,2
0,6

48,6
0,1
15,5

0,4
1,0
°' 1 ) IRn
17,9)' 8 -°
1,0).
0,5)' 2,4
0,9) ;
542areen
Percentage
14,4

0,2
1,5
83,9
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2.61is
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1.4
1.5
2.4
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in 1980170areenisontstaanuit
Percentage
4,5.
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Fig. Staafdiagrammenvanvegetatietype 2.6en2.61
Het oppervlakdatin19802.6 (Artemisia)is,wasdatin1971ookalvooreen
groot gedeelte nl. 83,9%.Naast enkelekleine oppervlakteveranderingenvan
2.4 (Festuca)en2.2(JuncusmaritimusenArtemisia)naar2.6,isalleen
type 1.4(Puccinellia enFestuca)vooreenredelijk grootdeelin2.6overgegaan: 14,4%vanhethuidige oppervlak.Ookdeomgekeerde richting:2.6wordt
1.4isgevonden (3,4%).
Daarnaast iseengedeeltevande2.6ofindeslenkverdwenen,ofaandewadrand afgekalfd,danwelkaalgetrapt,totaal2.4%.Vaneenoeverwalvegetatie
isdeze gangvanzakenteverwachten.
Naastvelekleineveranderingen isde2.6veranderd inde2.4(Festuca)voor
8,2%ende2.61 (ArtemisiaendodeFestuca)voor 15,5%.Hetontstaanvantype
2.4,d.w.z.hetverdwijnenvanArtemisiamaritima,kanzijnoorzaakhebbenin
eenverdere ophogingvandebinnenrand vandeoeverwalmetslikrijkmateriaal.
Artemisiamaritimawordt vnl.opzandiger bodemsgevonden.
De2.61is,zoalsreedsvermeld,uitde2.6ontstaan,enwelvoor 80,4%.
DedodeFestuca-matmetArtemisiamaritimaenAtriplexhastata isookuitde
2.4(Festuca) (14,5%)en1.4(PuccinelliaenFestuca) (4,5%)ontstaan.
Eenmogelijke oorzaak zoudeaanhoudende droogte inhetvoorjaar kunnen zijn
(mond.med.J.J.Barkman).Datbemesteneenextra fysiologische droogtein
die tijdmetzichmeebracht,kanhetextravreemde,niet eerderopdekwelder geziene,karakter totgevolghebben gehad.
2.62 (Elytrigia repens)en2.63 (Elytrigia pungens) zijn,voor zoverbekend,
ookuit2,6ontstaan.Zievooreenkortebesprekingvandeze types $3.3.2.
2.11 IJleJuncusmaritimus.
2.11 isin 198036areenisontstaanuit:
Percentage
Type
Are
66,7
2.1
24
19,4
7
2.2

2.3
2.4

1
1

2.6
2.7

1
1

2.8

1

2,8
2,8).
2,8) K
2,8) ) }
2,8) ;
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Fig.9Staafdiagram vanvegetatietype2.11
Het ijleJuncusmaritimus type,eenstructuurtype,isbijna geheeluit andere
Juncusmaritimus types ontstaan.De 2.1 (Juncusmaritimus)heefthierinhet
grootste aandeel.Hiermoet eenachteruitgang vandeze soorthebbenplaats
gehad.
Devier anderepunten (ares),die geenJuncusmaritimus-typewaren in 1971,
waar 2.11 uit isontstaan,liggenvlakbijeenJuncusmaritimuspol,zodat
eenkarteerfout niet uitgeslotenmoetwordengeacht.
2.4Festuca en2.41 Lolium.
Percentage
Type Are
0,8)
1.4
9
14
1,2) '*9
1.5
25
2.1
2,1}
14
2.2
2
2.3
1
0,1J
2.11
465
38,8
2.4
38,1
456
2.41
2,4
29
2.5
0,7
8
2.6
2,2^)3,0
•26
2.61
0,2;
2
2.63
7,5)
90
2.7
8,8
1,3)
15
2.9
1
3.11
0,1
,).31
°' 2 >ïn
6
.41
0,1 ) ) 0 ' 6
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3
.43
0,3
1
.3M
0,1) 0,2
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1
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Percentage
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2.41 is494areenisontstaanuit:
Type Are Percentage
1.5 12
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2.1
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2.5
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Fig. 10Staafdiagrammenvanvegetatietype2.4en2.41
DevegetatiemetFestucarubraalskenmerkendesoort(2.4)heeftdegrootste
oppervlakteophetgekarteerdegedeeltevandekwelder.Dientengevolgezijn
ervelekleineveranderingenvantypewaargenomen.Behalvedathettype2.4
in1971mogelijkeenandere,armereinhoudhaddanin1980(zie %3.3.2),
is
deveranderinginhetstructuurtype2.41 (FestucametLolium)groot.Hettype
2.41, bijnageheeluitde2.4ontstaan (92,3%),isdebemestevariant,gekarakteriseerddoordeco-dominantievanLoliumperenne.2.4ontstaatuitzowel
allerleihoger.liggende,alslagerliggendetypesenverandertdaarookin.
Meestalgaathetomrelatiefkleinerehoeveelheden,maardeverandering
in
2.7(Agrostis)is.vrijgroot(90are,7j%).Ditisindelaagtestussende
duintjesgebeurd,evenalsdeveranderingin2.9 (Scirpus)(1,3%).Dezeveranderingenzullenhetgevolgzijnvanhetnatterenlagerwordenvandebodem
aldaar.Deoorzaakkanliggeninoverbetredingincombinatiemet/ofdoor
uitstuivenvanduinkommen.
Type2.4ontstaatookvooreengroterdeeluit2.6(Artemisia)nl.76are
(12,6%).Ditzoueenminderzandigwordenvandebodemaankunnengeven,als
.
gevolgvanafzettingvanslibrijkermateriaalachterdeoeverwal.
Deovergang2.5 (armeriaenElytrigia)naar2.4en2.41,samen33+24»57are,
zoueengevolgkunnenzijnvaneenverlagingennatterwordenvandebodem,
mogelijkwordendezouteinvloedenookgroter.
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2.8wasin 197149areenisveranderd
Percentage
Type Are
2.7
22
44,9
38,8
19
2.9
1
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2.11
14,3
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Type
2.1
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2.4
2.5
2.7
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in 98043areenisontstaanuit:
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6
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1
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Fig.11Staafdiagrammenvanvegetatietype2.8en2.9.
Hettype2.8(Spergulariamarina)isin1980nietteruggevonden.Behalve
alseendeelkalebodem(4)enijleJuncusmaritimus(2.11)isdittype
in1980als2.7(AgrostisenJuncusgerardii)en2.9 (Scirpus)gekarteerd,
voorresp.44,9en38,8%.Hetnieuwetype2.9is,behalveuitde2.8 (44,2%),
ontstaanuitdetypen2.4 (Festuca,34,9%)enJuncusmaritimus-vegetaties
(16,3%).Blijkbaarwarendezeplekkenzonatenlaag,ofzezijntotdeze
hoedanighedenvertrapt,dateralleeneennagenoegkalebodemmeto.a.enkele
Scirpusmaritimussprietenoverbleefin1980.
4.Kalebodem.
4wasin197185areen-isveranderdin:
Type Are Percentage
3,5
3
2.7
1
1.2 ).4,7
3.31
3,5
3
3.43
91,8
78
4
ontstaanuit:
4is in1980231areenis
Are PercentageType
5,6 18 6
1.1
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13,0
1.2
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Van het oppervlak dat in 1971 kale bodem was, is in 1980 nog geen
10% begroeid geraakt. In de duintjes, de 3-serie, is slechts 4,7%
begroeid, meestal een vrij open Carex arenaria vegetatie (3.43).
Ook de Agrostis stolonifera en Juncus gerardii (2.7) hebben een
klein gedeelte gekoloniseerd: 3,5%.
Veel opvallender is echter de hoeveelheid kale bodem in 1980. Was
in 1971 nog 85 are kaal, in 1980 is de oppervlakte 231 are, een
bijna drie maal zo groot oppervlak. Hierbij is het oppervlak dat
in de slenken (5) is verdwenen (5was 21 are en is in 1980 36are),
en het afgebrokkelde stuk wadrand (6 er is 8 are van het in 1971
gekarteerde stuk in de zee verdwenen) nog niet eens meegerekend.
Vooral de lage kwelder met slappe bodem (1.1 Spartina en 1.2 Pucinellia en Salicornia), maar ook de overige lage kwelder (1.4
Puccinellia en Festuca en 1.5 Puccinellia en Juncus gerardii) is
kaal geworden: 27,3%.
In de hoge kwelder is vooral de 2.4 (Festuca) kaler maar ook alle
andere typen, inclusief de Juncus maritimus-vegetaties en de lage
natte stukken tussen de duintjes (2.7 Agrostis en 2.8 Spergularia
marina) moesten het ontgelden.
In de duintjes is 8,7% van de kale grond ontstaan. Dit is bijna allemaal vlak bij de koeie-overgang in het noordelijke puntje van de
O.B.K. gebeurd. Het stuivende duin in het midden van de O.B.K.
is nauwelijks groter geworden, mogelijk wel iets verschoven, maar
dat is uit de vergelijkingskaart 1980a door de manier waarop deze
gemaakt is niet op te maken. De overige nieuwe kale bodem, d.w.z.
het zand in de "kop" en die in alle types in de lage en hoge kwelder,
kan aan overbetreding worden geweten.
De indrukken van de koeiepoten zijn overal goed te zien, in de
1.2 (Puccinellia en Salicornia) en 1.03 (Opengetrapte Salicornia)
zakken de koeien op sommige plaatsen tot hun buik in de slappe
bodem.
Het uitbreiden van het slenkoppervlak kan natuurlijk zijn, maar
zal ook door het aftrappen van de randen door de koeien zijn bevorderd.
De toename van het wad kan, omdat het buiten het beweide deel gebeurt, niet aan de koeien worden geweten.
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3.3.6 De_Stroom-_en_Successiediagrammen^
De belangrijkste vegetatiekundige veranderingen, die zich op de
O.B.K. in de periode 1971 - 1980 hebben voltrokken, staan in het
stroomdiagram. (Fig. 13).Hierin staan de gevonden grote veranderingen ,die in het lijnenschema (Fig.3) zijn vermeld, en enkele
kleine, zoals vermeld in het betreffende lijnenschema. (Fig.4).
De vegetatietypes zijn hiertoe gegroepeerd rond enkele dominerende
soorten. Dit diagram is op te vatten als een soort samenvatting
van de gegevens uit de paragrafen 3.3.4 en 3.3.5. De getallen
naast de pijlen geven het aantal ares aan dat de door de pijl aangegeven verandering heeft ondergaan. De mogelijke oorzaken van enkele veranderingen zijn aangegeven d.m.v. een letter.

Hierbij hebben de volgende typen nederlandse namen gekregen:
Vertrapt kweldergras
: 1.03
Kweldergras
: 1.1 t/m 1.5
Struisgras en zilte rus : 2.7
Zeebies
: 2.9
Roodzwenkgras
:2.A
Zeerus
:2.1, 2.2 en 2.3
IJle zeerus
:2.11
Zeealsem
: 2.6
Spiesbladmelde
: 2.61
Engels raaigras
: 2.41
Engels gras
:2.5
Helm
:3.11 t/m 3.51
Alle veget atyp es, hun onderlinge overgangen die in 1980 zijn
gevo nden, en h un veronderstelde overgangen zijn in een successiediag ram we er g egeven (Fig.14). Hierbij is getracht door ruimtelijke
plaa tsing de r elatieve hoogte ten opzichte van elkaar zoveel mogelijk aan t e ge ven. Het was praktisch onmogelijk om dit voor alle
vege tatiet ypes geheel goed te doen, ook al omdat elk type op een
hoog te-ran ge v oorkomt. (Fig. 14). De getrokken pijlen in het diagram
stel len ov erga ngen van het ene type in het andere voor, die ook
werk elijk in1 980, vergeleken met 1971,gevonden zijn.
De g estipp elde lijnen zijn overgangen die door ons als mogelijk
en w aarsch ijnl ijk worden beschouwd. Natuurlijk zijn er vele overgang en den kbaa r en het diagram pretendeert ook niet volledig te
zijn maar de grotere en/of veel voorkomende overgangen zijn alle
aan gegeve n.
Over het a lgem een zijn de horizontale pijlen naar rechts vegetatievera nderin gen die het gevolg zijn van opslibbing en/of ophoging,
De v ertika Ie p ijlen met een M ernaast zouden vegetatieveranderingen
kunn en zij n te ngevolge van bemesting. De horizontale pijlen naar
link s zijn zo de gevolgen van uitstuiven, overbetreding en/of
aftr appen en a fkalven. In principe kunnen alle types door overbetred ing ka al w orden, maar alleen van erg gevoelige vegetaties is
deze overg ang naar kale bodem (4) vermeld.

HB.
Figuur 13.
Stroomdiagram
Legenda
=> grote verandering ('71werd in '80....)
T> grote verandering ('80 isontstaan uit
'71)
-> kleine verandering
mogelijke oorzaken van de overgangen:
B =bemesting
M =maaien
T =tred (overbetreding)
De getallen naast de pijlen zijn het aantal aresdat de
verandering onderging.
Depijlen die naar de rand van het diagram wijzen geven
het aantal are weer,dat kaal wordt.
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Over het algemeen geldt dat er van het wad landinwaarts een zonering
te zien is, die het gevolg is van enerzijds het ophogen van de bodem,
anderzijds het zoeter worden van het milieu. In het diagram kan deze
zonering gedeeltelijk terug gevonden worden door links het wad te
plaatsen en rechts de zoetere en drogere duintjes.
Voor een uitgebreide beschrijving van successie in kwelders en landaanwinningswerken, zie o.a. Dijkema (1983) en voor de overgang van
kwelder naar duintjes Doing (1983).
3.3.7. De uit beweidin

g_genomen_wadrand en de exclosures.
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B. De exclosures.
In de exclosures op de O.B.K., resp. op de overgang van
kwelder naar de duintjes (1) en in de lage kwelder (2),
bijna overal de zelfde vegetatietypes gekarteerd als in
toen ze nog niet uit beweiding waren genomen.
Binnen en buiten deze exclosures wordt de vegetatie d.m,
nente quadraten (p.q.'s) nauwkeuriger gevolgd (Schwab &
1974.).

de hoge
zijn
1971,
v. permaSschwab-Vos,
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Vergelijking van de vegetatie binnen en buiten het hek geeft een
veel hogere vegetatie erbinnen (niet beweid) en een kaler wordende
vegetatie erbuiten (beweid, stuwingsgradiënten, zie Norder &
Ruyter, 1977) te zien. Ook bloeit de vegetatie in het onbeweide
deel uitbundig, terwijl dit in het beweide deel nauwelijks gebeurt.
In de hoge exclosure (1) is een klein gedeelte, het type 2.2.
(Juncus maritimus en Artemisia maritima) in type 2.3 (Juncus maritimus en Elytrigia spec.) veranderd: een toename van Elytrigia
pungens (verruiging). In de lage exclosure (2) zijn een aantal mozaïeken nieuw verschenen, wat geen verandering in hoeft te houden.
Dit laatste geldt ook voor de exclosures rond de Nulde Slenk, die
ter bescherming van de begroeiing aldaar is ingesteld.
Het open kakrakter van een slenkje in de lage exclosure (2)
(opname 22 van Schwab & Schwab-Vos) is geslotener geworden:
type 1.1 Spartina x townsendii en Salicornia europaea werd 1.02
Salicornia europaea en Puccinellia maritima. Hierin is ook
Halimione portulacoïdes tot grotere wasdom gekomen.
4. DISÇUSSIE_EN_BEHEERSADVIEZEN i _
A.1.Inleiding.
In dit hoofdstuk wordt allereerst in gegaan op de methode die voor
de kartering is gebruikt ($ 4.2).Daarna volgt een paragraaf ($4.3)
over de uitkomsten van de uitgevoerde herkartering.
Hierbij dient bedacht te worden dat beweiding van een kwelder een
aantal verschillende invloeden kan hebben:
a) het eten van de vegetatie = begrazen.
Hierbij spelen zowel de voorkeur (selectiviteit) van de begrazer,
als de resistentie van verschillende plantensoorten een rol.
(Allersma, 1976).
b) het betreden van de vegetatie.
Dit kan opentrappen van de zode tot gevolg hebben, maar ook
bodemverdichting. Bovendien is de ene plantensoort beter tegen
betreding bestand dan de andere (Allersma, 1977).
c) het bemesten door de grazers.
Hierbij is een horizontale verplaatsing van nutriënten van
fourageer- naar de rustplaatsen het belangrijkste gevolg. Grote
delen van de primaire produktie worden echter ook door de getijdestromingen verplaatst. (Joenje &Wolff, 1979).
In welke verhouding dit tot de bemesting door grazers staat is
niet bekend.
De beweidingsdruk, zoals die op de beweide kwelder van Schiermonnikoog heerst, nl. 1,5 stuks grootvee per hectare, valt in de
katagorie intensieve beweiding (Beeftink 1977,R.I.N. 1979,
Staatsbosbeheer 1-977). Hierbij dient opgemerkt te worden dat beweiding een veeteeltkundig begrip is en de minder intensieve
begrazing een begrip is uit het natuurbeheer. Beeftink (1977)
beveelt voor Z.W.-Nederland 0,33 koe per ha. op een zoute kwelder
(salt-marsh) aan en 0,5 koe per ha. op een brakke kwelder
(brackish-marsh). In het natuurgebied de Oostekwelder is dus een
intensieve beweiding ingesteld, op een nagenoeg natuurlijk grasland
(Westhoff et. al. 1971), waar extensieve begrazing (0,33 koe per ha)
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de op de N.B.K. geconstateerde verruiging afdoende zou tegengaan
en voor optimale condities voor een gevarieerd landschap zou
zorgen. Bovendien geldt intensieve beweiding voor een normaal
produktie-grasland, dat wordt bemest en niet periodiek door de
zee $ wordt overstroomd.
In $ 4.4 worden de resultaten van deze herkartering vergeleken
met die van de N.B.K.
4.2 Kartering en luchtfoto-gebruik.
In eerste instantie was het de bedoeling de techniek van fotokartering te gebruiken, maar de kwaliteit van het fotografisch materiaal zorgde voor een onoverkomelijke moeilijkheid. Er waren n.1.
twee foto's, de ene actueel met een schaal van - 1:2000, maar
opgenomen in oktober, dus na een groeiseizoen en zo wazig dat
zelfs Juncus maritimus-pollen amper te onderscheiden zijn. De
ander contrastrijk, opgenomen in juni, met een iets ongunstiger
schaal 1:2500 en achterhaald, nl. van 1976. Deze uitermate ongunstige verdeling van positieve en negatieve kwalificaties noopte
tot een gewijzigde aanpak. Van de hoogtekaart (R.W.S.) en de
luchtfoto's is met behulp van een optische panthograaf, een basiskaart geconstrueerd, waarop de opvallendste kenmerken van de kwelder
zijn ingetekend: het hek, de wadrand, de westelijke oever van de
Eerste Slenk, de strandpalen, slenkjes en ander open water, kale
bodem, grote hoogteverschillen en pollen van Juncus maritimus.
Voor de invulling van deze basiskaart is de gebruikelijke manier van
vegetatiekartering gevolgd (zieH . 2 ) .
Luchtfoto's zijn zeer goed te gebruiken bij het maken van een
vegetatiekaart, als deze tenminste aan een aantal voorwaarden voldoen:
- de foto moet recent zijn.
- de foto moet in de zomer, het groeiseizoen, zijn genomen, de
tijd ook, waarin normale karteringen worden uitgevoerd.
- de foto moet voldoende contrast hebben om alle vegetatie-eenheden
te kunnen onderscheiden.
- de foto moet liefst meteen al de zelfde schaal hebben waarop
de kaart gemaakt zal worden.
Werken met de optische pantograaf houdt het maken van fouten in.
- de foto moet goed vertikaal genomen, of onthoekt zijn, daar anders scheve verhoudingen optreden.
Zie verder voor fotokartering o.a. Zonneveld e.a. (1979) en
Dijkema (1980).
4.3 Beheersinvloeden.
4.3.1. Juncus maritimus en maaien.
De Juncus maritimus breidt zich op sommige plaatsen iets uit,
voornamelijk over het type 2.4 Festuca rubra. Op andere plaatsen
verdwijnt hij,maar deze teruggang komt niet veel voor.
Ook is er een structuurtype gecreëerd, waarvan de opnames in andere
dan Juncus maritimustypen vallen, om toch aan te geven dat op die
plaatsen nog Juncus maritimus staat: het type 2.11.
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Dit type komt bijna geheel voor op plaatsen die in 1971 gewone
Juncus maritimustypen waren. Of op deze plekken de Juncus maritimus vegetatie is verminderd alleen door de beweiding of door
een combinatie met maaien valt moeilijk te zeggen. Wel zijn
pollen Juncus maritimus die in de grote vallei tussen de duintjes
geheel of bijna geheel zijn verdwenen (2.11 geworden), in 1980
gemaaid. Of dit maaien elk jaar gebeurd, is onbekend. Dat het
maaien niet voor het verkrijgen van hooi heeft plaats gevonden,
kan worden afgeleid uit het feit dat er met de trekker en maaimachine vrij willekeurig en kris-kras door de laagte in de duintjes is gereden. Bovendien is het gemaaide materiaal niet afgevoerd, het was ook niet veel.
Dat Juncus maritimus te lijden heeft van maaien, zeker in combinatie met beweiding, blijkt uit maaiproeven (Bakker 1978).
Wanneer de vegetatie niet door direkte menselijke invloed mag
veranderen, zal het maaien achterwege moeten blijven.
4.3.2. Ruderale soorten en bemesting.
Natuurlijke bemesting door schapen heeft geen, die door koeien
weinig invloed op de vegetatie (Beeftink 1965). Hooguit kunnen
enkele soorten als Atriplex hastata en Bupleurum tenuissimum zich
gemakkelijker vestigen. Vogelbemesting (guano) op de hoogwatervluchtplaatsen zou aldaar een toename van Cochlearia anglica tot
gevolg hebben (Beeftink 1965). Dergelijke plaatsen zijn op de
O.B.K. niet herkend. Kunstmest werd al voor 1971 op de z.g.n.
Festuca-vlakte gestrooid.
In het jaar van de herkartering is op vele plaatsen waar met de
trekker gereden kan worden gestrooid. Er is kunstmest gevonden
op de Festuca-vlakte, in de westelijke helft van de duintjes,
op de hogere zandrug ten zuiden van de dijk en ten westen van de
Nulde Slenk, waarvoor speciaal omgereden moest worden.
Dat kunstmest invloed heeft op de vegetatie van de O.B.K. is al
in 1972 opgemerkt door De Boer (1974). De soortenlijst uit 1980
laat enkele nieuwe soorten zien, die vaak in bemeste produktie-•
weilanden worden gevonden, zoals Stellaria media, Polygonum
aviculare, Cirsium arvense, Bellis perennis en zelfs Urtica
urens. Ook de toename van Lolium perenne en Poa annua geven de
tendens naar een veel voorkomend produktie-weilandtype aan,
tenminste op delen van de kwelder (Kruyne el. al.'67).
Een groot gedeelte van de Festuca-vlakte is dan ook in de kartering van 1980 niet meer als type 2.4 (Festuca-rubra),maar als
bemeste variant de 2.41 (Festuca rubra en Lolium perenne) gekarteerd. Delen van de randen van dit gebied, waar type 2.5
(Festuca rubra,Armeria maritima en Elytrigia spec.) voorkwam,
zijn ook 2.41 geworden. Dat naast bemesting ook betreding plaatselijk een aantal soorten als Lolium perenne,Polygonum aviculare
en Plantago major uit het Polygonion avicularis en AgropyroRumicion crispi-soorten als Potentilla anserina, naast Atriplex
hastata doet opkomen,wordt door Beeftink (1965) voor slibrijke
gronden in Z.W.Nederland beschreven.
De gevolgen van de bemesting zijn in de duintjes nog niet opgemerkt. Mogelijk is de invloed hier minder,maar het is ook mogelijk
dat de gevolgen zich pas na jaren van bemesten duidelijk manifesteren, zoals op de Festuca-vlakte.
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Dat hetweer dit jaar eenbelangrijke rolheeft gespeeld, blijkt uithet
volgende:Nahetbemesten inhetvoorjaar is inapril dekwelder door een
hogevloed onderwater komen testaan.Voor deze tijdvan het jaar isdit
eennietvaakvoorkomend verschijnsel.Hierna isdoor deboeren een tweede
kunstmestgift gegeven.Vanaf datmoment tot injuni,heeft het niet geregend, terwijl het zonnigwas envrijwarm.Voor grotedelenvandevegetatiebetekende dit een grote fysiologische belasting.De gehele Festucavlakte en grote delenvandeArtemisia vegetaties zagen geelvande grote
Festuca rubra.Ookveel andere soortenwaren dood.
Inennade regenperiode injuni enjulikonden soortenmet bovengrondse
uitlopers zich sneluitbreiden:Potentilla anserina,Agrostis stolonifera
enopde lagere delenPuccinellia maritima. Inhet najaar kwamveelvande
Anneriamaritima, diedaarvoor nauwelijks had gebloeid, inbloei.Deze late
bloei,ookvan andere soorten,maakte hetmogelijk omnog laat inhet jaar
tewerken enopnames temaken.
Het type 2.61 Artemisiamaritimamet afgestorven Festuca rubra ishet type
dat eengevolg isvanhet bovenbeschrevene.Gedeeltes vande 2.6
(Artemisiamaritima) zijnof groen gebleven ofnadedroogteweer groengeworden door eenherlevenvandeFestuca.Erwas echter een gedeeltewaar de
dodeFestuca-mat erg dikwas ener geen ofheelweinig nieuwe spruiten door
heenkwamen.DeArtemisiamaritima leefdenog en-éénjarigen alsAtriplex
hastatakregen dekans forsuit tegroeien.De 2.61 bleef tot indewinter
eenruig endood aanzienbehouden,dit in tegenstelling tot deanderevegetaties, zoals deFestucavlakte.Mogelijk isbemesten hiervan de oorzaak,maar
dat zaldoor nader onderzoekmoetenworden aangetoond (ziebijlage6 ) .
Wilmen ineennatuurgebied alsdeOosterkwelder eenverandering naarmet
stikstof verrijkte weilanden voorkomen, dan zalgeen, of in ieder gevalminder kunstmest gegevenmoetenworden.
4.3.3.Kalebodem en overbeweiding.
De grote teruggang vandevegetatiedichtheid insommige types enhetkaal
wordenvan grote oppervlakken zijn een gevolgvanhenrote aantalkoeien.
De overbetreding heeft een sterke erosie tot gevolg.Het duinwaar dekoeien
het eerst tegen aan lopen,als zeuithet binnendijks deelkomen, isover
grotedelen open getrapt, zodat dewind het zandmakkelijkkanwegwaaien.
- 10are (11,2%)vande oppervlakte duinvegetatie vanhet eerste hoge duin
iskaal geworden.Dat dit duinopdenduur geheel zalverdwijnenmoet tot
dereeë'lemogelijkhedenworden gerekend.Door aftrappenvan deranden isde
direkt daar achter liggende plas tweekeer zogroot geworden.Deze plas staat
inhetnajaar droog enisalskalebodem gekarteerd.Voorde slappebodems
opde lagekwelder iseen structuurtype gemaakt,om aan tekunnen gevendat
debodem daar niet geheel kaal is,want de totalebedekking (minder dan 10%,
vaakminder dan 5%) is zogering dat dezeoppervlakte eigenlijk inde legenda-eenheid kalebodem (4)zoumoetenworden geplaatst.Dat de Puccinellia
maritima enSalicornia europaeavegetatie (1.2)naast dit structuurtype (1.03)
ookvoor een groot deel geheel kaal isgeworden, leidt totde conclusiedat
debeweidings-indit geval betredings-druk,veel tehoog isvoor dit type
vegetatie.
Als illustratie vandeze overbetreding endedaaropvolgende erosie, ishet
aardig tewijzenophethoogteverschil vanplaatselijkwel 50cm,binnenen
buitenhet hek,daarwaar dit type 1.2 langshet hek,onder aandedijk ligt.
Geziendeze feiten is,tenminstevoor delenvandeO.B.K.,zoals de lage
kwelder,enplaatselijk indeduintjes,debeweidingsdruk tehoog omeen
geslotenvegetatiedek tebehouden.
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Een aantal soorten zoalsAster tripolium,Limonium vulgare,Spartinaxtownsendii enHalimioneportulacoïdes kan slecht tegenbetreding,waarbij betreding
(takbreuk)vooralvoorde laatste drie aoortenhetmeest schadelijk is (Beeftink 1965).

De soortAster tripolium kwam in 1971 opdeO.B.K. ook alweinig
voor enH.portulacoïdes helemaal niet. In 1980zijnvande laatste vnl.
kiemplantjes gevonden.
Vegetatietypes met Limonium vulgaris enmet Spartina x townsendii bedekken,
hoewel gemaskeerd voordemozaïeken,eenkleiner oppervlak.
Dat Armeriamaritima inde lagekwelder opnames (1.4)in 1980meer voorkomt
dan in 1971,kanook aan intensieve beweidingworden geweten (Beeftink 1965).
4.4.DeO.B.K. -N.B.K.vergelijking.
DeO.B.K. isaltijd inbeweiding geweest.DeN.B.K. isna 13jaar uit beweiding
tezijngeweest,weer inherbeweiding genomen in 1971.Om te zien ofdeN.B.K.
na 5-jaar herbeweiding, al eenvegetatie heeft gekregen,dievergelijkbaar is
met dievan deO.B.K., enomvoorspellingen tekunnendoen over eventuele
veranderingen opdeN.B.K., zijn deuitkomsten vanditverslagvergelekenmet
deherkartering van deN.B.K. in 1976.De N.B.K.gegevens zijn ontleend aan
Vander Duim (1973), Prins (1974)envooral Norder &Ruiter (1977).
OpdeN.B.K.wordt gekeken naar veranderingen inbeweide enonbeweide gedeeltes.
Veranderingen inonbeweide gedeeltes opdeN.B.K. zijn,behalve inde exclosures, alleen tevinden indeuitbeweiding genomenwadrand waar het hek is
verplaatst.Hier iseen sterke toename van Elytrigia pungens enofElytrigia
obtusiuscula, eninminderemate,vanArtemisia maritima gevonden.
Op deN.B.K. isde grootste verandering deverruiging door Elytrigia spec.
OokArtemisiamaritima heeft zichdaar uitgebreid. Beide gebieden (O.B.K.en
N.B.K.)bevinden zich op oeverwallen enreageren opuit beweiding nemen blijkbaar opde zelfdemanier, ook alisdeverstreken tijd nahet uitbeweiding
nemenverschillend. Deverandering indehoge exclusure berust eveneens op
eenuitbreiding vanElytrigia spec.
Eenvergelijking tussendebeweide delenvandekwelders geeft het volgende
beeld:
Duintjes zijn eropdeN.B.K.haast niet endeveranderingen op de O.B.K.
zijnniet goed teachterhalen.Eenachteruitgang vanAmmophila arenaria lijkt
hier echter niet plaats tehebben gehad.
Opdekwelder vandeN.B.K. zijngrenzen scherper gewordenendevegetatie
korter.Dezeveranderingen zijnopdeO.B.K.blijkbaar al eerder opgetreden
endusniet veranderd.Wel isopdeO.B.K. eengroot gedeeltekaler geworden.
Het ismogelijk dat dit opdeN.B.K. ook zal gebeurenbij een voortzetting
vanhet gevoerde beheer.
Indeze richting wijzen de opkomst van zoutminnende soorten als Puccinellia
maritima,Spergularia spec,enTriglochinmaritima,evenals het optredenvan
annuellen:Poa annua enBromusmollis opdehogere en Salicornia europaea
enSuaedamaritima opde lagekwelder.De soorten die opdeN.B.K.verminderen zoalsArtemisiamaritima enLimonium vulgare,doendit opde O.B.K.
niet zosterk.Halimione portulacoïdes die ook sterkvermindert, isop
deO.B.K. alleennoghier endaar alskiemplant en langsde randenvan grotere
slenken,waar geenbetreding plaatsvindt te zien.Waarschijnlijk zaldeze
soort ook opdeN.B.K. eendergelijke verspreiding krijgen.
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De reductievanhet plantendek opdeN.B.K.,die een toenamevanhet aantal
soortenper oppervlakteeenheid inhield, lijkt opdeO.B.K. ook tezijnopgetreden, echter het grotere aantal opnames isdeoorzaakvanhetvindenvan
meer soorten.Bovendien isniet peroppervlakte-eenheid maar per legendaeenheid een lichte soorten toename geconstateerd.Het omkeerbaar optreden
van overgangen isopbeide delenvandeOosteikwelder gevonden, evenalshet
onderscheiden vanmeer legenda-eenheden (Bakker &Ruyter 1981).Dezedifferentiatie vandevegetatie kan opdeN.B.K.gewetenworden aanhet pasmogelijk zijnvan gedetailleerd karteren,nadat dekwelder inbeweiding is
genomen, zodat o.a.grenzen duidelijker (kortevegetatie)en scherper zijn.
OpdeO.B.K.kan dezedifferentatie liggen aanhet gedetailleerder karteren,watmogelijkwas doordat in 1980meer tijdvoor dekartering beschikbaarwas,zodat dedifferentatiehier gedeeltelijk schijnis.
Typen als 1.03 (deopengetrapte vegetatie) 2.11([JleJuncusmaritimus)
2.41 (extraLolium p.)2.61 (dedodeFestuca), 2.62 (Elytrigia repens)en
2.9 (Scirpusmaritimus) zijnnieuwe typen,maar alleende laatste twee zijn
nieuwe,natuurlijke vegetatie-veranderingen.
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5.SUGGESTIESVOOR NADERONDERZOEK.
- Gebruikenvangeschikt fotomateriaal,eventueel deherkartering hiervoor
uitstellen.Hetkarteringsonderzoek kanhiermee sneller enadequaterverlopen,terwijluitonderwijskundig oogpuntdemethodevan fotokartering
zeer interessant is.
-Volgenvandemikrokartering enhet lijntransect(Structuurraai).
- Instellenvanpermanente karteer-eenheden indoor overbetreding bedreigde
vegetaties,zoalsde ijleJuncusmaritimusenaspect 1.03 (opengetrapte
vegetatie)met speciale aandachtvoor devegetatiestructuur.
- Instellenvaneenopname transect ineenduinenvallei vande lage Scirpus
maritimusvegetatie totindehogereduinvegetaties,teneindegedetailleerde informatie teverkrijgen omtrentkleineverschuivingen indeze
gradiënt.
- Het instellenvanpermanente quadraten inogenschijnlijk homogenevegetaties,b.v.deopname-vlakkenwaarop de typologie isgebaseerd.
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Samenvn11iry

DeO.B.K. eendeelvandeOosteTcwelderop Schiermonnikoog, dat altijd inbeweiding isgeweest,wordt eens inde- 10jaar gekarteerd. Inhet kadervandit
begrazingsonderzoek isdeeersteherkartering uitgevoerd in 1980.Devegetatiekaartenvan 1971 en 1980zijnnauwkeurigmet elkaar vergeleken.
De legenda-eenheden van 1971 moestenwordenuitgebreid met een aantal nieuwe
eenheden.Ten eerste is in 1980ookde rand, eenonbeweid deel,gekarteerd wat
drie nieuwevegetatietypes opleverde:
IeAspect van Salicornia europaea (1.01)
2eAspect van Salicornia europaea enPuccinelliamaritima (onbeweid) (1.02)
3eAspectvanElytrigiapungens en/ofElytrigiax obtusiuscula (2.63).
Opde lagekwelder isdoor overbetreding opvrij grote schaal een structuurtype
ontstaan,waarinveelkalebodemvoorkomt:Aspect van opengetrapte
vegetatiemet Salicornia europaea enPuccinelliamaritima (1.03).
Opdehogekwelder iseen aantal nieuwe types gevonden:
IeAspectvan IJleJuncusmaritimus (2.11),ontstaan door de intensievebeweiding incombinatiemet incidenteelmaaien.Hierdoor neemt debedekking
Juncusmaritimus af en zal opdenduur verdwijnen.
2eAspectvanFestuca rubra enLoliumperenne (2.41).Door langdurige bemesting
isvooral opde zg.Festuca-vlakte debedekking Lolium perenne enPoapratensis toegenomen.Bovendien zijn er eenaantal ruderale soortenwaargenomen zoalsPolygonum aviculareUrtica urens,Stellariamedia enVicia cracca.
Dit kweldergrasland begint daardoor op eenproduktieweiland te lijken.
3eAspectvanArtemisiamaritima enFestuca rubra (afgestorven) (2.61).
Mogelijk door eensamenspelvanhet drogevoorjaar,eenhoge slibafzetting
indevoorafgaandewinter enhetbemesten isineen groot deelvande
Artemisia type (2.6)deFestuca rubradood gegaan.
Hetkan een tijdelijk verschijnsel zijn ofdit typeverandert ineenander
vegetatietype.Omdit eventuele proces tekunnenvolgen isde uitgangssituatie
ineen structuurraai vast gelegd.
4eAspect vanElytrigia repens (2.62)
Op enkelekleineplekkenheeftElytrigia repens eenhogebedekking gekregen.
5eOp de laagste delen tussendeduintjes iseen ijlevegetatievan Spergularia
marina(2.8)verdwenen. Inplaats daarvan isnu grotendeels aspect van
Scirpusmaritimus (2.9)genoemd.
Het ismoeilijk te zeggen of zichindeduintjesveranderingen hebbenvoorgedaan,
Naast de invloedenvande algenoemde bemesting enhetmaaien speelt overbeweiding eenrol.De gevolgenvanvooral overbetreding zijndemeest inhet oog
springende.Grotedelenvandemeestevegetatietypes zijnkaal geworden.Dekale
bodem beslaat in 1980eenbijna driemaal zogroot oppervlak als in 1971.
Vooral opde lagekwelder isde invloed groot,wat blijkt uithetmoeten instellenvan een structuurtype (1.03)dat vegetatiekundig tot dekalebodem gerekend
zoumoetenworden (bedekkingminder dan 19%).Dit naastdenieuwe al alskalebodem
gekarteerde oppervlakken.Ookvele overgangenvanhoger gelegen en/of zoetere
in lager gelegen en/of zoutevegetatietypes moet aandehoge beweidingsdruk
worden geweten.Overgangen deanderekant op zijnveelminder gevonden.
Navergelijking vandeuitkomstenvandit onderzoekmet dievande herkartering
van deN.B.K. in 1976,valt teverwachtten dat de tendens naar kalere, zoutere
vegetaties (een teruggang inde successie)opdeN.B.K. zich zalvoortzetten.
Opde O.B.K. zullen ook groteredelenkaalwordendan in 1980alhet gevalwas.
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Bijlage 2.
3.11. De soortenliist.
Indeze lijst staan alle soorten vermeld die inde
computer zijnverwerkt.
Soorten die opde kwelder zijn gevonden enniet in
een opname voorkomen hebben ook geen nummer inhet
computersysteem, maar staan hier wel vermeld.
Voor zover mogelijk isweergegeven waar en wanneer
de soorten voorkomen volgensde verschillendeauteurs.
Hierbijis:
O.B.K. 71:Jan Bakker en AbMasseling, (ongepubl.).
O.B.K. 73:Rudolf Schwab enTineke Schwab-Vos (1974).
O.B.K. 80:Rolf Boersma enHenk Kasteleijn (dit verslag)
N.B.K. 71:Feiko W. Prins enMargje van der Duim (1974).
N.B.K. 73:R. Schwab enT. Schwab-Vos (1974).
N.B.K. 75:JelleNorder enJacob Ruiter (1977).
D =74:KeesDijkema 1975.
H =79:Hester Heinemeijer 1982.
Voor zover mogelijk isbehalve de Latijnse naam ook
de Nederlandse naam gegeven.
(+)=Alleen onbeweid gevonden.
comp.
nr.
59
Achillea millefolium L.
Gewoon duizendblad
Agrostis stolonfera L. 13
Wit struisgras,
Fioringras
Agrostis ternisSibth. 34
Gewoon struisgras

Aita praecox L.
65
Paashaver
Alopecurus geiculatusL.
Geknikte vossestaart
x Ammocalamagrostis
baltica
(Fluegge ex Schrad.)
P.Fourn.
Noordse helm
Ammophila arenaria (L.) 31
Link
Helm

OBK
NBK
71 73 80 71 73
+

+

+

+

DH
75

67.
comp. OBK
NBK
nr.
71 73 80 71 73 75
Anthoxanthum odoratum
L.
Renkgras

62

+ +

Armeria maritima (Mill.) 22
Willd var. maritima
Engelsgras

+ + +

Artemisia maritima L.
Zeealsein

+ + +

14

Asparagus officinalis L. -Asperge
Aster tripolium L.
Zeeaster, Zulte

8

+ + +

Atriplex hastata L.
Spiesmelde

17

+ + +

Atriplex littoralis L.
Strandmelde

50

Bellis perennis L.
Madeliefje
Bromus mollis L.
Zachte dravik

(+)

85

+

29

+ + +

Bupleurum tenuissimum L. 66
Fijn goedscherm
Calamagrostis epigejos
Duinriet
Calluna vulgaris (L.)
Hul1.
Struikheide
Carex arenaria L.
Zandzegge

+

93

+

104

37

+ + +

DH

Carex distansL.
Zilte zegge
Carex extensa Good
Kwelderzegge
Carex flacca Schreb.
Zeegroene zegge
Carex nigra (L.)
Reichard
Gewone zegge

Comp. OBK
NBK
DH
nr. 71 7380 71 7375
47
+ + + + + +
61
84

++(+>+
+ +

+

+

105

Carex serotina Mérat 129
Late zegge
Carex trinervis Degl. 107
Drienervige zegge
Centaurium littorale
76
(Turner)Druce
Strand duizendguldenkruid
Centunculus minimus L. 77
Dwergbloem
Cerastium holosteoides 38
Fr. (C=fontanum>
Gewone hoornbloem
Cerastium semidecondrum 57
L.
Zand hoornbloem
Chenopodium rubrum L. -Rode ganzevoet
Cirsium arvense (L.)
58
Scop.
Akkerdistel
Cirsium vulgare (Savi) 86
Ten.
Speerdistel
Cochlearia anglica L. 15
Engels lepelblad
Cochlearia danica L.
25
Deens lepelblad

+

+ +

+
+
+

+
+ ++

+ <+>

+

+

+ + +++

+ + + + +

+

H

H

+ + + + ++

+ + + + ++

+ + +

+

+ ++H

+ + + + + + •>
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Comp.
OBK
NBK
nr. 71 7380 71 7375
Corynephoruscanescens 126
(L.)P.B.
Buntgras
Crépis (=C.vulgaris) 108
Capillaris (L.)Wallr.
Klein streepzaad
Cynosurus cristatusL.
Kamgras
Eleocharis palustris
<L.)R.et Seh.
ssp. uniglumis (Lirk.)
Hartm.
Slanke waterbies

113

Elytrigia xobtusiuscula (Lange)Hyl.
Elytrigia pungens
(Pers.)Tutin
Strandkweek

.20

Elytrigia repens (L.)
Desv.
Kweek

48

Empetrum nigrum L.
Kraaiheide
Erica tetralix L.
Gewone dopheide

120
124

Erodium cicutarium
subsp. dunense Andreas
Duinreigersbek
Erophila verna (L.)
Cheval1ier
Vroegeling
Euphasia officinalis
L.
Stijve Ogentroost
Festuca arundinacea
Schreb.
Rietzwenkgras

122

19

DH

70.
Comp.
obk
nbk
nr.
71 73 80 71 73 7
Festuca orina L.
Schapegras

40

Festuca rubra L.
12
ssp. rubra
Rood zwenkgras
Festuca rubra ssp.
60
arenaria
<=F.juncifolia St. Amans)
(O.s.b.)Richter
Rood zwenkgras
Fumaria officinalisL.
Gewone duivekervel
Galium mollugo L.
Glad Walstro
Galium palustre L.
121
Moeraswalstro
Galium verum L.
39
Echtwalstro
Genista tincforia L.
118
Verfbrem
Glaux maritima L.
Melkkruid

il

Halimione portulacoides 45
(L.)Aellen
Gewone zoutmelde
Hieracium umbellatum L. 96
Schermhavikskruid
Hippophaë rhamnoidesL. 63
Duindoorn
Holcus lanatusL.
28
Echte witbol
Honkenya peploides (L.)
Ehrh.
Zeepostelein
Hordum marinum Huds
102
Zeegerst
Hordeum seculinum Schreb.88
Veldgerst
Hydro cotyle vulgarisL.125
Waternavel
Hypochaeris radicata L.
Gewoon biggekruid

41

+

+

+

+

aH

71.
comp.
OBK
NBK
nr. 71 7380 71 7375
132

DH

Jasionemontana L.
Zandblauwtje
Juncusalpino112
articulatusChaix ex
Vill. ssp. articapillus
(Drej.exLange)
Reichg.
Duinrus
Juncusarticulatus L.
91
Zomprus
Juncus bufonius ssp.
101
ambiguus (Guss,)
Seh.etThell
Greppelrus
Juncus gerardii Loisl. 10
Z\1te rus
JuncusmaritimusLamk. 16
Zeerus
Juncus subnodulosus
133
Schrank
Padderus
Koeleria cristata (L.) A3
Pers. (=K.graci1is)
Gewoon fakkelgras
Leontondon autumnalisL. 21
Herfstleeuwetand
Leontodon nudicaulis
(L.)Banks ex Lowe
Thrincia
Limonium v u l g a r e M i l l .
Lamsoor
Linaria vulgaris Mill.
Vlasbekje
Linum c a t h a r t i c u m L.
Geelhartje

+
+

+ +
+ +

+
+ -

H

+ + + + + + + +
+ + + + + +
+

+ +

+ + + + + + ++

56

7
83
115

+ +

+

+

+ + + + + + +
+ + + + +
+ +

(+)

+
+

72.
comp.
OBK
NBK
nr. 71 7380 71 7375
Lolium perenne L.
Bewone rolklaver
Lotus corniculatus L.
Gewone veldbies

26

Luzula campestris (L.)
DC.
Gewone veldbies
Matricaria maritima
ssp. inodotavar.
Salina (wallr.)Lange
Renkelozekamille

42

30

92

Matricaria recutita L. 90
Echte kamilie
Myosotis ramosissima
Rochel exSchult.
Ruw vergeet-mij-nietje
Nardus stricta L.
Borstelgras
Odontites verna ssp.
52
serotima (Rode ogentroost)
(Wettst.)E.F.Warb.
Late ogentroost
Oenothera parviflora L.
Kleine teunisbloem
Ononis spinosa L.
80
Kattedoorn
Parapholis strigosa
72
(Dum.)Hubbard
Dunstaart
Phragmitesaustralis
79
(Car.)Trin exStend.
Riet
Plantago CoronopusL.
Hertshoorn weegbree
Plantago lanceolata L.
Smalle weegbree

24
33

DH

73.
comp. OBK
NBK
nr. 71 7380 71 7375
Plantago major L.
71
Grote weegbree
Plantago maritima L.
9
Zeeweegbree
Poa annua L.
87
Straatgras
Poa pratensis L.
23
Veldbeemdgras
Polygala vulgaris var. 106
dunensis (Dum.)Bucher
Duinvleugeltjesbloem
Polygonum ariculare L. 51
Varkensgras
Polypodium vulgare L. 135
Gewone eikvaren
Potentillaanserina L.
Zi1verschoon

18

Puccinellia distans (L.)-PARL.
Stomp kweldergras
Puccinellia maritima

3

Miuuo./h'arl.

Gewoon kweldergras
Radiola linoidesRoth. 119
Dwergvlas
Ranunculus baudotii Godr.127
Zilte waterranonkel
Ranonculus bulbosusL.
Kno1boterb1oem
Ranunculus flammula L. 123
Egelboterbloem
Ranunculus repensL.
Kruipende boterbloem

94

Rumex acetosella L.
Schapezuring

35

DH

74.
comp.
OBK
nr.
71 73 80 71

49

umex c r i s p u s L.
Krulzuring

Sagrna maritima G.Don
Zeevetmuur
Sagina nodosa (L.)
Fenzl.
Sierlijke vetmuur
(=krielparnassia)
Sagina procumbensL.
Liggende vetmuur

109
ill

55

Salicornia europaea L.
1
Zeekraal
Salix repensL.
116
Kruipwi1g
Samolusvalerandi L.
Waterpunge
Schoenusnigricans L. 114
Knopbies
Scripus LacustrisL.
SSp glaucus (Sm.)
Hartm.
Steenbies, Ruwe bies
ScirpusmaritimusL.
Zeebies

89

Scirpus rufus (Huds.) 131
Schrad.
Rode bies
Scleranthus perennis L. 70
Overblijvendehardbloein
Sedum acre L.
75
Muurpeper
Senecio jacobaea L.
82
Jacobskruiskiuid
Senecio vulgaris L.
95
Klein kruiskruid

NBK
DH
73 75
+

•+•

+

+

75.

Sieglingia decumbens
(L.)Bernh.
Tandjesgras
Silene otites (L.)
Wibel
Oorsi1ene
SonchusarvensisL.
Akkermelkdistel

comp.
OBK
NBK
nr. 71 7380 71 7375
110

73

53

Sonchusasper (L.)Hill. -Brossemelkdistel
Sonchus oleracensL.
67
Gewone melkdistel
Spartina x townsendii
2
H.etJ.Groves
Engels slijkgras
Spergularia Marina (L.) 44
Griseb.
(=S.Salina J.et C.Presl.)
Zilte schijnspurrie
Spergularia media (L.)
6
C.Presl.
(=S.Marginata Kittel)
Gerande schijnspurrie
Stellaria graminea L.
32
Grasmuur
Stellaria media (L.)
Vill.
Vogelmuur

54

Suaeda maritima <L.)
Dum.
Schorrekruid
Taraxacum Wigg. spec.
Paardebloem
Teesdalia nudicaulis
(L.) R.Br.
Klein tasjeskruid

4

64
128

DH

76.
comp.
OBK
NBK
nr.
71 73 80 71 73 75
Thalictrum minus L.
(kleine ruit)
ssp. dunense (Dum.)
Rouyet Fouc.
Duinruit
Trifolium arvense L.
Hazepootje
Trifolium campestre
Schreb.
Liggende klaver

36
69

Trifolium dubium Sibth. 81
Kleine klaver
Trifolium fragiferum L. 74
Aardbeiklaver
Trifolium pratense L.
Rode klaver

68

Trifolium repens
Witte klaver

27

Triglochin maritima L.
Schorre zoutgras

5

Triglochin palustris L. 100
Moeras zoutgras
Urtica urens L.
Kleine brandnetel
Veronica arvensis L.
Veld-ereprijs

134

Veronica officinalis L. 130
Mannetjes-ereprijs
Vicia cracca L.
Vogelwikke

78

DH

77.

Vicia lathyriodes L.
Lathyruswikke
Vicia sativa L.
ssp.angustifolia (L.)
Gaud.
Smalbladige wikke

comp.
OBK
NBK
nr. 71 7380 71 7375
98
99

Viola canina L.
103
Hondsviooltje
Viola tricolor L.
97
(Driekleurig viooltje)
ssp. curtisii (Forst.)
Syme
Duinviooitje
Zostera marina L.
Groot zeegras
Zostera noltii Hörnern.
Klein zeegras

DH

78.
Soortenliist (zeer onvolledig),
vanmossen en korstmossen
Mossen.
Brachytheriurnrubatulum
Bryum argenteum
Bryum spec.
Ceratodon purpureus
Dicranum scoparium
Hyprum cupressiforme
var. lanuginosurn
Polytrichum juniperinum
Polytrichum piliferis
Phytidiadelphussquarrosus
Tortula ruralis
Korstmossen.
Cladonia furcata
Cladonia pyxidata complex
Cladonia fimbriata
Cladonia impexa
Cladonia chlorophaea

dikkopmos
zi1vermos
purpersteeltje
grote gaffeltand
klauwtjesmos
een haarmos
een haarmos
haakmos
duinsterretje

79.
3i.jlage 5.

DeMicro-kartering.
Dekaart van deO.B.K. isgemaakt op schaal 1:2000.
Deze schaal isgekozen omdat:
-de kaart van 1971 dezelfde schaal heeft,
-opdeze schaal vele details,zoalsJuncusmaritimus
pollen nog net kunnen worden ingetekend
- en omdat de kaart dan nog een handzaam formaat heeft.
Aan deze schaal kleven echter natuurlijk ook bezwaren:
- koeiepaden,waarop andere, speciale tredvegetaties
voorkomen, kunnen niet worden ingetekend,
- smalle banden vegetaties,vooral indeduintjes,
die direkt met de hoogte samenhangen en banden langs
de slenk, kunnen vaak moeilijk worden ingetekend.
-Bovendien zijn er gebieden die zo complex enkleinschalig van struktuur zijn,dat ze opde kaart als
eenmozaïek van verschillende 1egenda-eenheden
•noestenworden ingetekend.
Als oplossing voor het probleem van de banden inde
duintjes zou men een opname transet loodrecht opde
helling kunnen maken. Dit isniet gebeurd binnen dit
onderzoek. Ook naar koeiepaden isniet speciaal gekeken
Voor demozaïek-eenheden isper oppervlak geschat
hoeveel procent elk vegetatietype gemiddeld beslaat.
Demeeste mozaïeken zijnmaar klein en zijn ontstaan
door toedoen van dekoeien.
De legenda-eenheden 1.3m en 2.6m beslaan een groot
oppervlak en zijn niet "kunstmatig" ontstaan.
Om deze eenheden goed tedocumenteren iseen strook
van 15m breed en 74m lang gekarteerd op schaal 1:50.
Hiervoor isde zelfde typologie gebruikt als voor
kaart 1980b:de algemene typologie,waaraan enkele
subtypen zijn toegevoegd. Met behulp van dezemicrokartering zijnde percentages van deverschillende
eenheden,waaruit demozaïeken bestaan,geschat.
Inhet midden van het gekarteerde stuk isover de
lengte een hoogte raai uitgezet. De hoogtes zijn
gemeten omde 50cmm.b.v. eenwaterpasapparaat en
een baak, en omgerekend naar hoogtesboven N.A.P..
Dehoogte van de koperen "N.A.P.-bout" inde strandpaal 24.400 isopgevraagd bijR.W.s. enalsreferentiepunt gebruikt: Midden van de bout = +l.864mN.A.P..
Opde punten 0.0, 0.15, 60.0 en 60.15 zijnpiketpaaltjes inde grond geslagen om het terugvinden van de
exacte plaats tevergemakkelijken. Depaal 0.15
(rechterbovenhoek) ligt op 15m tenwesten van de
strandpalenlijn, en 15m ten zuiden van de strandpalenlijn, loodrecht hierop gemeten, zie schema verderop.
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Dehoogte-raai, inhet midden van demicro-markering,
staat loodrecht opde strandpalenlijn. Het gekarteerde
oppervlak loopt door tot dewadrand en staat opde
vegetatiekaarten van 1980aangegeven.
Indemicro-kartering zijn 34opnames gemaakt,aan
dehand waarvan deaangepaste typologie issamengesteld
De ligging van deze opnames is ingetekend.
De opnames en de kaart van deMicro-kartering bevinden
zich inHaren, inhet Laboratorium voor Plantenoecologie.
Beschrijving van de 1egenda-eenheden van deMicrokartering.
1.1.Aspect van Spartina x townsendii.
4 opnames:nr. 11, 21,22en31.
Verspreiding: inde slenkjes
Beschrijving: kleine pollen van Spartina
zie 1.1 vergelijkingstypologie (V.T.).
1.2. Aspect van Salicornia europea.
1opname:nr. 27.
Verspr.: inde slenkjes
Beschr.: open pionier vegetatie van voornamelijk
Salicornia.
zie 1.01 van deV.T.
1.3. Aspect van Salicornia europaea enPuccinellia
maritima.
4 opnames: nr. 20,25,26 en32.
Verspr.: inde ondiepe slenkjes
Beschr.: Open pioniervegetatievan Salicornia,
Puccinellia en nog enkele soorten als
Limonium vulgare,Aster tripolium en Suaeda
maritima.
zie 1.02van deV.T.
1.7. Aspect van Puccinellia maritima.
2 opnames: nr. 10en34.
Verspr.: inde lage kommen
Beschr.: valt volgensde computer in 1.7 van de (A.T.)
algemene typologie,maar dit iseen zeer
arme variant:dominant isPuccinellia maritima.
Weinig begeleidende soorten: Suaeda maritima,
Spergulariamedia,Glauxmaritima en een
enkele Aster tripolium.
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I.7.L. Aspect van Limonium vulgare.
5 opnames:nr. 5, 7, 14,28,30.
Verspr.: op slenkranden en op lagedelen van de plateaus
Beschr.: dit isde typische 1.7: veel soorten, dominant
zijn Puccinellia maritima, Limonium vulgare
onSuaeda maritima. Begeleidende soorten:
Aster tripolium,Salicornia europaea,
Spergularia europaea,Triglochin maritima,
Glaux maritima,etc.
zie 1.3 van deV.T.
2.i.A. Aspect van Artemisia maritima.
6 opnames:nr. l,2,3, 8, 12en18.
Verspr.: opde oeverwal en hogere delen
Beschr.: dominantie van Artemisia met ondergroei van
Festuca rubra en veel begeleidende soorten,
zie2.6 van deV.T.
2.I.E. Aspect van Artemisia maritima en Elytrigia
pungens.
1 opname: nr. 16.
Verspr.: op één plek inhet midden opeen plateau
Beschr.: zoalsde vorige,maar met Elytrigia pungens
co-dominantie. valt volgens de computer
binnen 2.1, geen type indev.T.
2.10. Aspect van Puccinellia maritima enFestuca rubra.
7 opnames:4, 6, 15,23,24,29 en 33.
Verspr.: algemeen opde plateaus
Beschr.: Co-dominantie van Puccinellia enFestuca,
soortenrijk.
zie 1.4 van deV.T.
2.11. Aspect van Festuca Rubra.
3 opnames:nr. 9, 13en17.
Verspr.: opde oeverwal en hogere delen
Beschr.: dominantie van Festuca,verder soortenrijk.
zie2.4 van de V.T.,maar dan met de zoute
begeleidende soorten.
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Bijlage 6.

DeStructuurraai.
Het type 2.61 Artemisia maritima en Festuca rubra
(afgestorven)behoeft een nadere beschouwing.
Sinds het onderzoek isgestart, iseen Artemisia
vegetatie die er zouitzag als in 1980,niet eerder
gezien (mond. med. J.P. Bakker).
Devegetatie was over grote stukken plat geslagen en
dood, vooral de Festuca rubra.Ook kwamen grote kale
plekken voor,waarvan het niet waarschijnlijk isdat
zedoor tred of vraat zijn ontstaan.
Het ismogelijk dat delen van het type Artemisia
maritima (2.6.)overgaan ineen ander type.
Om dit precies vast tekunnen leggen isvan de
vegetatie een structuurraai gemaakt.
Hiertoe iseen 70m lange lijn vastgelegd, waarvan
aan beide kanten een strook van ±1m gekarteerd op
schaal 1:50. Bijdeze kartering isaangegeven welke
levendeplantensoorten opeen bepaald oppervlak
voorkomen. Er isdusniet opvegetatie-eenheden,maar
op soort gekarteerd. Een oppervlakte iskaal genoemd
als er geen,dode en/of half vergane planten op
voorkomen.
Daar we opde kwelder met een vrij soorten.arme
vegetatie temaken hebben,was het mogelijk elke soort
met een twee-letterig symbool inte tekenen.
Vaak beslaat een oppervlak van een grote plantensoort
slechts één exemplaar, zoalsbijv. Artiplex hastata
enSpergularia media.
Naast de kartering isvan deze lijn een hoogte profiel
gemaakt door om de 50cm dehoogte temeten met een
waterpasapparaat en een baak, endeze terug te rekenen
naar hoogten boven N.A.P.. Dit isgedaan aan dehand
van de koperen "N.A.P.-bout" oppaal 24.400 (hoogte
van het midden van debout: + 1.864 m N.A.P.).
Volgens een uit debosbouw afkomstige techniek, is
opdit hoogteprofiel informatie over plaats,soort
enhoogte van planten aangegeven. Hiertoe isom de
5 cm de hoogte van elke plantesoort gemeten en getekend
met een hiervoor per soort ontwikkeld symbool.
Ook zijn opvallende bloeiwijzen ingetekend. Zelfs
washet mogelijk enkele soorten individueel inte
tekenen, zoals Armeria maritima,Limonium vulgare
enPlantago maritima.

5/:.

Men verkrijgt hierdoor een goede vertikale doorsnede
door de vegetatie opde lijn.
Deplaats van de structuurraai isopdevegetatiekaarten van 1980aangegeven. De lijn isgemarkeerd
door twee piketpalen, aan het begin (0m)enaan het
eind (70 m ) . De raai ligt opde lijn tussen strandpaal 24.400 enhet driehoekige baken inde Kobbeduinen.
Vanaf de strandpaal inde richting van het baken ligt
de eerste paal (begin, 0m)op23.5m ende tweede
ligt dus op 93.5mvanaf destrandpaal.
Zie schema. De raai ligt 29.4 graden naar het noorden,
wanneer men vanaf strandpaal 24.400 in oosterlijke
richting langsde strandpalen kijkt.
De kaart (horizontaal)ende structuurraai (vertikaal)
van de lijn, zijn aanwezig inhet Laboratorium voor
Plantenoecologie teHaren.
Legenda Structuurraai.
Twee
letter
kode

Soortnaam

A.h.

Atriplex hastata

A.m.

Artemisia maritima

A.r.

Armeria maritima

Symbool op
de vertikale
doorsnede

_^&_

A.s.

Agrostis stolonifera

E.r.

Elytrigia repens

F.r.

Festuca rubra

^V<A\

•lllh.llltlllllii

G.m.

Glaux m a r i t i m a

J.g.

Juncus gerardii

K.

Kaal

L.p.

Loliurnperenne

l_i
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L.v.

Limonium vulgare

P.a.

Poa annua

P.c.

Plantago coronupus

P.m.

Plantago maritima

P.o.

Potentilla anserina

.ûfiL _sjk

^^

<m
P.p.

Poa pratensis

S.e.

Salicornia europaea

S.m.

Suaeda maritima

S.p.

Spergularia media

T.m.

Triglochin maritima
>&/

T.r.

Trifolium repens
Koeieplak
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Bijlare 7.
Overzicht van de AlgemeneTypologie.
De lagekwelder en het wad.
1.1.Spartina x townsendii
1.2.Salicornia europaea
1.3. Salicornia europaea en puccinellia maritima
I.A.Opengetrapte vegetatie met Salie. eur. en Pucc. mar
1.5. Suaeda maritima enPuccinellia maritima
1.6. Salicornia europaea enSuaeda maritima
1.7. Puccinellia maritima,Suaeda maritima en Aster
tripoliurn
1.8. Halimione portulacoides
1.9. Spergularia marina enJuncus bufonius
Dehoge kwelder ende oeverwallen.
2.1. Artemisia maritima en Festuca rubra
2.2. Artemisia maritima enafgestorven Festuca rubra
2.3. Elytrigia spec.
2.A. Juncus maritimus
2.5. Juncusmaritimus en Elytrigia spec.
2.6. IJle Juncus maritimus
2.7. Juncus gerardii
2.8. Juncus gerardii, Agrosts stolonifera en Festuca
rubra
2.9. Scirpus maritimus
2.10. Festuca rubra enJuncusgerardii
2.11. Festuca rubra
2.12. Lolium perenne en Festuca rubra
2.13. Plantago maritima, Plantago coronopus en
Elytrigia spec.
2.IA. Elytrigia repens
2.15. Ononis spinosa enFestuca rubra
2.16. Festuca rubra,Holcus lanatus enPoa pratensis
2.17. Festuca rubra,Elytrigia spec, en Poa pratensis
2.18. Armeria maritima, Elytrigia spec, en Ammophila
arenaria
Deduintjes.
3.1. Ammophila arenaria, Poa pratensis en Carex arenaria
3.2. Festuca ovina en Ammophila arenaria
3.3. Elytrigia spec, enGalium spec.
3.A.Carex arenaria
3.5. Achillea millefolium

