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1. INLEIDING
1.1.Hat boaoor Tan natuurgebieden.
Bijhet beheer van natuurgebieden dient aan twee eoortan van
beheer ta onderscheiden (ranLeeuwen, 19^6)aaaelijkt
a.uitwendig bahaar. Dit iahat ragularan ran lavloeden Tan
buitaaafophat batraffanda natuurgebied* Iada praktijk
batakaat dit,dat danaTanaffaotaa Tan aanaalijka aktiTitaitan
in dahaad gehouden aoatan worden, aoala bijToorbaald da
invload Tan da industrie.
b. Inwendig bahaar« Hiarbijdoat aieh da Tolgaada Traag voor:
Wat ia daainiaaal banodigda aanaalijka aktivitait binnan
aan lavanagaaaanaohap oa deze in atand ta houden?
Mat aanaalijka aktivitait wordt hiarbij badoald:«aaien,
beweiden,afplaggan an kappan.
Voor da instandhouding vanda ia Nadarlaad aaawezlgeaatuurgabiadan iahat aaastalnoodzakelijk oa een bepaalde vorn
Tan inwendig bahear in ta stellen.Da radan hiervoor is,
dat desa gabiedan Taak zijn ontstaan ala resultaat Tan aan
eeuwenlang durende extensieve landbouw. Door dit »eer constante bahaar, gebruik van zijn oagaving, heeft daaanagevarieerde an stabiele levensgemeenschappen tawaaggabracht.
Wanneer aet da zaar oude vora van landgebruik gestopt wordt,
zalaan in iedergaval aan vora van bahear inaoatan stallen
om deze gebieden in ecologisch opzicht in stand tehouden.
De vraag rijst nuof men een natuurgebied precies zo aoet
bewerken, alsde bewoners (boeren)dat eeuwenlang gedaan
hebben.Dit betekent, dat het een zeer arbeidsintensief en
dusduur beheer wordt.Daarom ishet van belang te weten of
erook andere voraen van beheer zijn,die een»rgelijkbaar
effect hebben.
Naar aanleiding van de bovengenoemde inzichten starttehet
R.I.N.in 1970een onderzoek naar de effecten van beweiding
als beheersmaatregel.
Het onderzoek vindt plaatsop de volgende terreinen:

-6-

a.Kweldervegetatiea opSchiermonnikoog en Tereohelling.
b.Held« in hat Weaterholt.
c.Laagveengebled inde leerribben.
d.Ontgonnen grondenin doPeel«
•.Voormalige sandveratuivingen in da Baronia Cranandonok.
— Da beweiding doorgrote grasarakanhunomgeving op drie
•aniaran beïnvloedent
a.Doorhet eten (begrasen)Tan da vegetatie, (hierbij«paalt de
voorkeur vanhet dier een grote rol) (aelectiviteit).
b. Door het betreden;er ontataat bodemverdichting (koe-paadjes)
of da soda «ordt etukgetrapt.
c.Door bemesting*
Ala de beweiding axtanaief is sullen er gebieden sijn,waar
de beweidera nooit koaen engebieden, waar sa saerregelmatig komen,bijvoorbeeld slaap-en drinkplaatsen. Door dit
verschil in beweidingadruk kunnen argradiënten ontstaan in
de vegetatie.Zoals bekend isde abaolute voorwaarde voorhet
ontstaan vandese gradiënten een extensieve beweiding.(Van Leeuwen,
1966).
Tegenwoordig heeft men bijhet natuurbeheerwaaktemaken
met terreinen, waarin lang of kort geleden een verandering
in beheer,gebruik,heeft plaats gevonden.
Het plotseling stopsetten van een bepaald beheer betekent
een verhoging van de dynamiek en heeft vaak een sterke ver'laging van de soortsdiversiteit tot gevolg.
Stopzetten van een beheer isbijvoorbeeld het braak laten
liggen van een akker.
Beweiding sou de schokopkunnen vangen, die ontataat,
wanneer men een bepaald beheer verlaat.Naarmate de vegetatie
zich langzamerhand stabiliseert kan men de beweidingsdruk
geleidelijk verminderen*
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1«: SaDQBNOnXIOOOi

hmX "nUav" bw»id» ftortU lm

-e1.2.Geschiedenis Tanhet onderzoekterrein.
Sindsaenaenheugeniswerd de gehaleOoeterkwelder vande
Reddingaweg totaan het willemsduin beweid door aan kudde
jongvee ondar toezicht Tan aan harder.
Deze diaraavaran afkoaatig TandaTaste«alan Tan
Schiermonnikoog »elf.In 1958aard desa beweiding gestaakt.
Da raden hiervoor waa, dathat Teeop da kwelder vrij
gevoelig Toor aiekte (laverbot)waa an dasa siekte overbracht naar da Taste wal.Bovendien blaak aanharder te
duur antrad ar schadeopaanda fiatapadanaaaanda '
vlieren op daKobbeduinen.
Alleen hat stukkwelder tuaaanda 1a alankanda dijk
blaaf in beweiding an ward daartoe afgerasterd (sla fig2 . ) .
Volgana da Dienst der Doaeinen hadhet uit beweiding
nemen aansterke verruiging tot gevolg.Hierbij ging het
vooral oa dadoainantia vanElytrigia soorten an
Juneua aaritimua.Da Terruiging soudeoorsaak zijn Tan
de atarkeachteruitgang Tanwildatand en waide-vogels
op dekwelder*
In 1971 verleende deinepaotie darDomeinen toeateaaing
aan de boerenbond Tan Schiermonnikoog oahet beweide gedeelte uit te breiden met het gebied tussen de Ieen de2e
slenk en tuaaanhet fietapad enhat wad.faarbijhet hek
op ruime afstand Tan de slenken geplaatst werd.Dit stuk
werd in 1972in beweiding genomen.In 1975werd tennoorden Tan het fietspad nog een 3« stuk inbeweiding genoaen.
(het zogenaamde "Pietersaa stuk").
Het beweide gedeelte van dekwelder waa eind 1976+95
hectare groot.Het 120-150koeien komt dit neeropeen veebezetting van.gemiddeld 1grootvee-aenheid per0,7 hectare.
Deze vorm van beweiding is betrekkelijk intensief tenoemen,
daar aan onder extenaief verstaat, voor natuurterreinen,
een bezetting van 1grootvee-eenheid op 3hectare en minder.
Indien een kwelder een specifieke veeteelt functie heeft,
wordt een bezetting opgegeven van 1grootvee-eenheid op
1,5 hectare (Beeftink, 1977ongepubliceerd)als "compromis".
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-101.3» UitgoToerd onderzoek opdo kuldtr.
Van het gebied tuaaende 1«en de2e alenkiain 1971
aan Tegetatie kaart geaaakt, oada uitgangsaituatie vaat
ta laggan (T.d.Duia, 1973«nPrina,197*0.
(Ditgadaalta ward in 1972in bawaiding ganoaan).
Daza kartaring ia in 1976harhaald (dit Terelag).
In dit gabiad zijnaan weercijden Tanhat hak«aaiveldjea
gesitueerd,aat verechillende aaairegiaea.Indeze veldjea
liggan p.q.'a,walke jaarlijksworden opgeaoaen. (T.d.Duia, 1973)
Naast da aaaiTeldjea liggaa M.'a,walkaalablanco fungeren.
Verderliggan arnog aanaantalM.'ainenkele andara vegetatie-eenheden.Da p.q.'eliggaa TOOrnaaelijkaanwearsijden
Tanhet hak*
Van het gebied tan noorden Tanhat fiatapad (sie IV, fig. 2)
ia in 1975tan Tegetatiekaart gaaaakt. (Pietersaa, 1975)

I»**»Doal Tanhat onderzoek»
Onze hoofdTraagatalling luidtt Wat ia hat affect Tan vijf
jaar bawaiding door koeien opda kwelderregetatie.
Hierbijhebben wijde volgende deelvragen gaateld:
1.Waarin Taranderen de in 1971 gevonden Tegetatie-eenheden
en inwelke aate.
Waaruit zijn de in 1976 gevonden vegetatie-eenheden ontstaan en inwelke aate.
2» Welke inforaatie verschaft het opneaen van p.q.'ain vergelijking'aethet karteren van het onderzoeksterrein.
3. Iseen vagetatie-eenheid inhet onbeweide deel gelijk
aan dezelfde vegetatie-eenheid inhet beweide gedeelte.
k. Hoe kunnen de inhet veld geconstateerde geleidelijke
overgangen tussen bepaalde vegetatie-eenheden het best
worden vastgelegd.
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5.Baataat ar eaa Yagatatia-gradiaat loodrecht ophet
hek biaaen één Tegetatie-aenheid.Het ld«« baataat
naaelijk,dat de koeien deneiging hebben langshat
hak ta lopen (etuaing).
Hiardoor souaiaaohlaa aangradient binnen aan vegetatie-eenheld kunaan ontetaan.
6. Iahoeverre kunnan da gevonden vegetatie-veranderingen
ia verband gabraoht «orden aat auceaaia aan dahand
ran literatnur-gegevena.

- 12 2 . METHODE.
2.1.1.Vegetatiekaart.
Hat belangrijkate gedeelte van dit oadersoekwaahat
aaken van een vegetatiekaart. Hiertoe werd ia»pril 1976
hat gebied tuesen da 1aan da 2e elenk verdeeld in vakken ras50bij50aatar.
Dahoekpuntan van daaa vakken sijaaangegeven door
markeringapaaltjee.In totaal aijn ar 1>8paaltjea.Dahoekpunten sijaingemeten vanuit da ophat gakartaarda gadaalta
aanwasiga atrandpalan (markeringepaaltjea 15•» 19j
sia bijlag«I ) ,
Voor hat voorlopig Tastleggan van da lagandaaanhadan zijn
inaai aaa60 talopnaaeageaaakt,a.b.v.da decimale
achaal (Londo'75).
In principa isuitgagaan vanda aanhadan van 1971.
Na overleg statéin van da kartaardars van 1971 (v.d.Duia)
sijn dasa «et aniga wijzigingen overgenoaen.
Van juni tot augustus sijnda grensen tuaaan daonderscheiden aanhadan ingetekend. Dit gebeurdea.b.v.aan aeetlint.
In het veld werden da grensen ingetekend opaillimeter-papier,
op een schaal van 1 :250.Dese veldkaartjessijn aanwezig
op het Laboratorium voor Planteaeecologie.
Deze kaart werd later verkleind tot een schaal van 1 :1000.
(Deuiteindelijkevegetatiekaart).
Dit verkleinen ismet dehand gebeurd.Vanwege de leesbaarheid van de uiteindelijke kaart sijn de grensen, die dichter
dan 2an. bijelkaar lagen opde kaart 1 :1000niet neer
afzonderlijk ingetekend.
Een enkele uitsondering isgemaakt bij lintvoraige vegetatieelementen.

2.1.2.Opnamea.
Alle opnames zijn ingemeten aan dehand van het coördinatenstelsel (50 bij50meter)en ingetekend op een kaart met
millimeter verdeling, schaal 1 :1000. (Aanwezig ophet Lab.
vanPlantenoecologie).
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In aufoataa «n aoptonbor sj|a aanrnTlonto oamojMi gonmakt. Mi on to
hoton toflalUaf vaat to lag*«« w to Mnohr*ron. In hot »ovolto on hot
onboMito gotoolto *$» MB OTonrodtf aantal opnaaaa ganaakt,
S» s i l f t T f o i i diatoaUo-borokaningmi »ga gMoniod op 4« TOlganto
it

1« Op •ooartoTMokoMn « / o f
•oor iodor paar opnaaao kan ••b.v. van w t o w t i w é i foranlo to dlat*otio
tuMon tono opuanm barokond wardon, aovol op floriatiaono baai« | D . ) «I« op
Tan 4« badaHrlag tor aoorton (Lento, 1971).

Vt)
<L « hat aantal niot goMManhappalflto Morton of i t aoa Ton to abMluto
Morton tor Toxaohillon t w o i to (orontaool gotxnnafoiaoord«) bodokking*M«xdM dor aoorton TOO WOO OBIMW.
a- « hot totaal aantal aoorton of da aoa van do (oroatnool gotranafornoorto)
bodokfcingawaarton ran alio aoorton in do ono
a„ m idoa -van do aadoro
2. Opbodokklng Tan to aoorton
Ook do foranlo, DL» 1 - J™
ia oon naat TOOT to diatanti« tasaon
P • o.
too« opnanon«
p ia do total« bodokkin«*van all« oaortos in opnano 1.
q ia to total« botokkin* Tan alio aoorton ia opnaao 2.
pq ia to aoa tor botokklngwiaardon van do gonoon«ohappolffk soortoa
in opnano 1 on 2.
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2.1.3. Dia's.
Van soveel aogelijkeenheden werd een illuatrerende di»
geaaakt.Vardar *ijn nogdia'agemaakt van aituatiaa, waarbij
aan vlakvan deselfde aanhaid dooranadan ward doorhat hak.
Dit O Bhat varaehil beweid-onbeweid binnanaan aanhaid ta
illustraran. San aantal granaaituatiaa iaavanaana opdia'a
vaatgalagd.Daplanta«aaraan dia ia geaaakt ialngatakand op
da kaart aat ailliaeter vardaling (aohaal 1 t1000).
Ophat lab.voor plantanoaeologia inHaran iaaan lijst aanwezig,waarop veraeld ataati da vagatatia aanhaid, dia opde
dia ta zian ia,hat nuaaer van da dia an da coördinaten van
da plaats.
Deze coördinaten »ijn bapaald tan opzichte vandagenuaaerde
paaltjas.

2.1.1*.Intarpratatia van da kaart|Kwantitatieve vergelijkings•athoda.

Nadat da kaart tot schaal 1 :1000waa teruggebracht kondaza
•et da kaart van 1971worden vergeleken. Dit gebeurde op een
manier, die ookwerd toegepast bijhet beweidingaonderzoek
in de Baronie Cranendonck (Ooaterveld, 1976).
Deze kaart werd hiertoe opgrafiek papier overgebracht
(achaal 1 :1000). Een transparant vande kaart van 1971
werd over deze kaart gelegd. Beginnend vanuit een aarkeringspaaltje werd hierna om dehalve centimeter een pont genoaen.
Van elk van deze punten werd genoteerd in welke eenheid het
zj.cnbevond inbeide karteringsjaren.Het aantal punten,dat
een eenheid krijgt is eenmaat voor de oppervlakte,die deze
eenheid beslaat C+00punten koat overeen aet 1hectare).
Alsdeafstand tussen de punten groter dan een halve centimeter
was gekozen zou erminder informatie uit de kaart gekoaen zijn.
Dushoe dichter de punten bijelkaar liggen des te nauwkeuriger
maat krijgt men voor de oppervlaktes.
Echter doordat de kaarten niet exact over elkaar vallen (2.1.5.)
hebben we deafstand niet kleiner dan een halve centimeter gekozen.
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2.1.5» Corractle vergelijkiaga-aathode.
Het blijkt dat beid« vegatatie-kaarten niet exact op elkaar
pasaan »at da buitengrenzen aangaat.Nu iahat niât ondankbaar dat da alankoavarahiar an daar«at afgealeten zijnan
opandara plaataan vat aangegroeid, m a r hat ianiat aannaaalijk dat desa aangroeiingoeverval-vegetatiea soudan sijn,
soala aan uit da kaart sou kunnan eonoludaran.Sprakand ishat
fait dat op da kaart ookhat fiatapad veraehoven la,vat ar
opvijst dat ar foutan sijn gaaaakt, sovalia 1971alain
1976.Hat ianiât ta voorkomen dat bijhat inmaten van tan
•erst« hat coördinatenstelsel (paaltjasoada 50a.)an tan
tvaada van da vegetatiegrensen onnauvkaurighadan optradan.
ook bijhat intakanan opda varkkaartan anuitaindalijka
kaart kunnan dargalijka foutan optradan, sondardat ar sprake
isvan vargiaaingan.
Hat fait dat da buitengrenzen aiat ovar alkaar haan vallan
batakant dat ook klaina varaehuivingan van vagatatiagransan
opda kaart inverkeiljkheid gaan varandaringan hoaven ta
sijn.Dasa axaeta vargalijkingaaathoda haaft dua tot gevolg
dat varandaringan lijkan tabaataan dia achtar niat reëel sijn.
Een goed voorbeeld hiervoor sijn bijv.daJuncua aaritiaus-pollen
welke volgana da kartering van 1976val even groot sijn ala in
1971aaara.h.v.aan paar mater "verderop" liggen.Daaroa zijn
een groot aantal van de veranderingen dia in dese aarga van
een paar meter vallan als gransfout (F)beschouwd. Hieronder
vallen niet de verschuivingen van de grensen die bestaan tussen eenheden die geleidelijk in elkaar overgaan.Dit oadat
elders inhet terrein de desbetreffende eenheden vel degelijk
in elkaar overgingen over grotere oppervlaktes.Deze verschuivingen van "vage"grenzen, velke niet overal reëel hoeven
te zijn vorden dusvelals zodanig beschouwd. Onderkend aoet
vorden dat aet de gebruikte aethode de subtiele grensverschuivingen vorden gemist, aaar dat is inherent aan een kartering
op dergelijke schaal.Voor zulke subtiliteiten moeten andere
methoden aangewend worden, zoals kartering van opnamen c.q.
tranaecten.
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Naast deze verschuivingen dia alsniat reëel »ijn baschouwd
zijn ook nog aan andara groap veranderingen alswainigaannemelijk
gakwalificaard.Als voorbeeld daarvoor diant dat o.a.opda
"duintjea"da vegetatie in 1971nis êin aapaot «asgekennerkt.
Daza vegetatie kon ia 1976grotandaals tot hatsalfda (ofaanverwant)aspaet garakand worden,aat dan daarbinnen klaina
•lakken Tanaspecten, karakteristiek voor laagtes tussende
duintjee.Ookdasa "nieuw verschenen" vlakken lagan ain of
•eer in laagtes,echter vaak«et ainiMle afaetingen (2 • . ) .
Het lijkt ondankbaar dat dese langten in 1971niat aanwezig
waren, aaarhat kan »ijn dat dese kleine vlakkendeatijda
achuil gingen onder da betrekkelijk hoge vegetatie (20-30ca;
aond.aed.Van der Duia), waarin enkele soortan doaineerden,
en in 1976,wanneerde vegetatie kort is (- 5 ca.)a.h.w.
zichtbaar zijn geworden. Zewaren kennelijk niet herkenbaar
aan vegetatie-verschillen wat aspectbepalande soorten betreft.
Dergelijke overgangen »ijn als gedetailleerdheid (D)gekarakteriseerd en apart beschouwd.

2.2.Peraanente quadraten.
Er zijn in totaal ^6 p.q.'s, deopnames onderhevig aan een
maairegien niet aeegerekend, gelegen in 13 verschillende
vegetatie-eenheden op een totaal van 20 (situatie 1971)«
Dit aantal ieuiteraard te gering oa op basis van deze opnamen veel over de veranderingen inde vegetatie te zeggen.
Ook alomdat de p«q.'s steeds aan weerzijden van het hek
gesitueerd zijn endusniet representatief zijn voor een
vegetatie-eenheid.(Ze zijn imanersniet willekeurig inhet
terrein aangelegd).
Inde loop van juli enaugustus zijn de p.q.'s opgenomen.
Eind september zijn dep.q.'snog eenkeer nagelopen, waarbijdeaanwezigheid van kieaplanten is genoteerd. Naeen
lange periode van droogte bleken namelijk vele soorten in
het najaar te kiemen.
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Op grond van deopnames in 19?6Tan desa k$ p.q.'sis
opnieuw beschouwd tot welk aspect sa garakand «oeten worden.
Dit heeft geresulteerd in aan lijaenscheaa (3»2.1.» fig.15).
On te bepalen inhoeverre dlstantiebarekeniagen informatie
verschaffen betraffanda overgangen, sijn vanal desa p.q.'s
distantieberekeningen uitgevoerd, sowelop floristische basis
(SaVenaen, 19^8), »laopgrond van da bedekking (Londo, 197 1 ).

2.3.Beweid^ onbawaid opnames.
Alshet oppervlak vanaan vagetatia-eenheid doorsneden ward
door het hak, sijn aan beide kanten vanhet hak opnaaea genaakt.Daopnaaea sijn ongavaar0,5satervanaf het hakgesitueerd.Van dasa opnaaes,aangevuld set willekeurig gekozen opnames,sijn distanties barakand.Da distantie-berekeningen zijn indrie series gedaan:
a. Distanties van opnamesaan weerskanten vanhethek binnen
een eenheid.
b. Distanties van opnaaes inhet beweide gedeelte binnen
een eenheid.
c. Distanties van opnames inhet onbsweide gedeelte binnen
een eenheid.
Deze berekeningen zijn gedaan om een inzicht tekrijgen
in de variatie in soortsamenstelling binnen een eenheid.

2.k. Transekten loodrecht op de zonering.
Voor een aantal vegètatie-eenheden was het moeilijk omde
grens exact te bepalen.Erwashier sprake vaneen geleidelijke overgang tussen twee vegètatie-eenheden.In verband
hiermee staat dat eenaantal vegètatie-eenheden vaakin
een bepaalde volgordesleken voor tekomen (zonering).
Om deze geleidelijke overgangen en de volgorde der vegètatie-eenheden vast te leggen zijn transekten aangelegd
loodrecht op de geconstateerde zonering.
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In elk« v«g«tati«-««nh«id van «en trans*kt sijn éénof t«««
opnaaasgeaaakt.Distanti«« sijn b«r«k«nd t.o.v.d« dichtstbij
gelegen opna««««n t.o.v.d« laagst opd« kw«ld«rg«l«g«n
opname.D«opnaae-tabellen Tand« transekteab«vind«n zich op
het lab.voor Plant«ao«cologi« t«Har«a, d« r«sultat«n der
distanti«b«r«k«ning«n b«vind«n sich inhoofdstuk3*^*

2*5* Stu»ingstrans«kt«a.
In ««naantal v«f«tati«-««Bh«d«n sijn in h«t b«*«id«g«d««lte
opnaaesg«maakt ia ««n tranaakt loodrecht oph«t hak.Waar
•og«lijk isook ««n opnaa« inhet onb«««id« gedeelte geaaakt.
Opdeste«anierkan sen «en eventual« gradiënt loodrecht ophet
hek vastleggen. Voor het aantonen vaneen gradiënt sijnopnaoes
vergeleken (diatanti«). Voor ««nopnaa« isd« diatanti« uitgerekend t.o.v.de volgende opnaae iahet tranaekt en t.o.v.de
verst inhet beweide gedeelte gelegen opnaae.Ia principe zou
aen deopnaa«s van één trans«kt ook kunn«n vergelijken a«t de
opnaae, die in het onb«««id« gedeelt« ligt.Hier isoa devolgende redenen vanaf gezien:
a.Het «asniet aogelijk in elk tranaekt een opnaae inhet
onbeweide gedeelte te maken.
b.Mocht er een gradiënt inhet tranaekt bestaan,dan ishet
«aarschijnlijk beter deopnaaes in deze gradiënt te vergelijken met de uitersten.
De opnaae-tabellen van de stuwingstransekten bevinden zich
ophet lab.voor Plantenoecologie inHaren.

-19?.6.Zonering tn successie

Op basis van literatuurgegevens (Westhoff, 1947)betreffende mogelijke overgangen tussen vegetatie-aspecten op
de kwelder hebban «e aan aantal vanonse vegetatieeenheden gerangschikt inaan acheaa,dat aogelijk iets
met successie dan «al zonering teaaken heeft.Dit iain
twee delen geaplitat, naaelijk aan acheaa voorlag«
kwelder-oevemal enaan acheaa vooraankwelderkoa»
Da aysteaatiaoh aoailijk taplaataan vegetatie-eenheden
sijn buiten beschouwing galatan*

- 203. RESULTATEN.
3.0.Inleiding der reaultaten.
Des* introductie beoogt de grote lijn aan tegeven waarin
de resultaten behandeld worden,dit ter wille ranhet overzicht en een beter begrip voorde lezer.
De eerate paragrafen (3.1.1.t/a 3.1.4.)oavattenhet atrikt
beachrijvendedeelvan het onderzoek, n.1.een soortealijet en
de vegetatie-kaart »et legenda, legenda-beachrijving enopnaaetabellen terlllaetratie.Ook de reaultaten van da tranaekten
loodrecht opde zonering van eenheden welke geleidelijk inelkaar overgaan (3*4.)zijn *leaanvulling op deze beechrijving
bedoeld.
Evenals de vergelijking,aiddela distantie-berekeningen, tussenopnaaen inhet beweide deel enhet onbeweide deel enook
tuaaen deopnaaen in beide atukken onderling.Deze resultaten
(3.3.)beogen de variatie aan te geven binnen verachillende
eenheden, gespreid over het gehele gebied.
In paragraaf 3*1*5.worden de reaultaten gegeven van degebruikte aethode onde twee vegetatie-kaarten op kwantitatieve
wijze tevergelijken (2.1.4.)enwaarop een correctie isuitgevoerd (2.1.5.). In paragraaf 3*1*6.volgt dan een algeneen
beeld van de veranderingen die zijn opgetreden, voornamelijk
toegespitst op de verschillen tussen beweid enonbeweid.
Inhoofdstuk 3*6.worden de gevonden overgangen tussen verschillende vegetatie-aspecten gerelateerd aan literatuurgegevens betreffende deze overgangen, voor zover dat mogelijk was.
Daaruit resulteert de "richting" van de veranderingen,welke
in de discussie (4.6.)in verband gebracht zalworden aet
successie dan wel zonering.
Inhoofdstuk 3*2.worden resultaten van de p.q.'a gegeven.
Ten eerste wat betreft aspect-veranderingen binnen die opnamen
en ten tweede een tweetal voorbeelden terillustratie van
overgangen (inde tijd), gebruik makend van distantie-coëfficiënten tussen de opnamen.
Tenslotte inhoofdstuk 3*5* deresultaten van transekten
welke gemaakt zijn loodrecht ophet hek binnen eenzelfde eenheid (1976). Dit om eeÄ eventuele gradiënt inde invloed van
de begrazinrçloourecht ophet hek te ontdekken.
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3.1.1. SOOpsmW

ranfr'^fty'bevendefcweldar

ErwordtuitgagaanrandaaocrténiastopgeatelddoorSchwab an3chwab~Vos
(1973)» DadooxI M B als 'nieuwveraohenen1 aangegeveneoorten,invergelijking«at 1971(randarDuia),wordenaeta aangednldt.Banplus-teken
staatvoorhatfaitdatdadaabatraffandaaoortin1976voorhateerat
aangetroffenla.Banain-tekenbatakantdatdaaoort,valaanwezigin
1971en/of1973» la1976niatiagevonden« Naaatdawatanaohappelijke
benamingwordtaokr Indianaanwaai«*,daMadarlandaanaaatgegeven*
1.Achilleaalllafolitta
2.Agroatia atolonlfera
3.Agroatia tanuia
4.Air*praaoox (-)
5.Ammophila aranaria
6.xAnatocalamagroatiabaltioa (a)
7.Armariaaaritiaa
8.Artemisiaaaritiaa
9.Asparagusofficinalla
10.Aater tripoliua
11.Atriplexhastata
12.AtriplaxlittoreOie (*)
13.Bromusmollis
1/].Bupleurumtenuissiiaura
15.Corax arenaria
16« Carexdistans
17.Carex extensa
18.Carexflacon (+)
19.Centauriualittorale (-)
20.Centauriuapulchellum(*)(-)
21. Cerastiiaaholosteoides
22.Cerastiuraaaraidecandrum
2 % Oirsium arvenae
24.Cirsiumvulgare
25.Cochleariaanglica(»)
26.Cochleariadanica

-Gewoondniaandblad
-Tloringraa,vitatruisgraa
- Gavoonatruiagraa
- laaahaver
-Hal«
-Noordsehela
- Bngelegras
- Zaaalsaa
- Asperge
-Zulte,zeeaater
-Spieaaelde
- Strandaalde
- Zachtedravik
• Fyngoudscher»
- Zandzegge
- Ziltezegge
-Kvelderzegge
- Zeegroenenegge
-Strandduizendguldenkruid
- Fraaiduizendguldenkruid
- Gewone hoombloeœ
- Zandhoornbloam
- Akkerdistal
- Speerdistel
- Kngela lepelblad
- Deens lepelblad
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27. Bleooharia palustris (-)
aap.uniglumie
28.>Jlytrielaxobtuaiuacula
29.Slytrigiapungeo»
30.Elytrigiarepen«
31.Pestue*arundlnacea
32.Feetucaorine(•)
33» Pestuoarubra
34.Fttmariaofficinalis(•)
35.Galiummollugo(-f)
36.Galiumverun
37» Glauxmaritima
38.Halimioneportulecoidea
39.Hieraciuauabellatum(-)
40.Hippophaerhamnoidae(-)
41.Holcu*lanetus
42.Bonkenyapeploides
43* Hypochaeriaradioata
44* Juncuabufonlue(»)(-)
43* Juncuagerardii
46« Juncuamaritinus
47. Leontodonautumnalie
48* Leontodonnudicaulis(+)
49. Liaoniu» vulgar«
50. Linaria vulgaris
51« Linuacathart&oua(-)
52. Loliuraperenne (»)
53* Lotuscorniculatus
54» Luzulacampestris
5%Odontitesverna'ssp.serotina
56.Ononisspinoaa
57.Parapholia strigosa(*)(-)
58.Phragmiteaaustralis
59.Plantagoooronopus
60.Plantago lanceolata
61.Plantagomajor(*)
62.Plantagomaritima

-Slankewatersies
-Strandkweek
-Kweek
-Rietzwenkgras
-Schapegras
-Rood swenkgras
-Gewone duivekervel
-Gladwalstro
-Bohtwalstro
-Helkkruid
-Gewon«soutmelde
-Sohermhavilcskruid
-Duindoorn
-Sohtewitbol
-Zeepostelein
•Gewoonbiggekruid
-Greppelrua
-Zilterus
-Zeerus
-Herfstleeuwetand
-Thrinoia
-Lamsoor
-Vlambekje
-Geelhartje
-Engelsraaigras
-Gewonerolklaver
-Gewonevoldbies
-Lateogentroost
-Kattedoorn
-Dunstaart
-Riet
-Hertshoornweegbree
-Smalleweegbree
-Groteweegbree
-Zeeweegbree

- 23 •••J. Poaannua ( s )

Straatgraa

64.Poapratenala

Veldbeemdgrea

65.Polygonumarioulare(+)

Varkenagrae

66»Potentillaaneerina

Zilvereoheon

67.Puccinelllaaar
it
im

Gewoonkveldergraa

68.Rumexacetomella

Sohapeguring

69.Rumexcriapua

XrulsurUaf

70.Saturnmaritima(»)
71.Saglnanodosa(*)(-)

Sierlijk«vetmumr,krielparnaaaia

72.Sagina p r o w b w M

LiggendeTetmuur

73*Salicooeniaeuropaaa

Zeekxaal

74*Schoenuenigrioana(*)

Knopbiee

75*Scirpuamaritimue

Zeebiee

76*Scleranthuepareunia

Overblijvendeherdbloem

77*Sad«acre(•)

Musrpeper

78«SenecioJaoobaea

Jtofthftknilalnriili

79.Silsneotlta»

Oorailene
AkkermelkdJjitel

80.Sonchusarvenaia

Gewon» melkdlaiel
âigela eHJkgraa

81»Sonchuaoleraoeu«
82,Spartinaxtovnaendii
84«Spergulariamedia

Zilte BobJünapurrie
Gerande aohijnapurrie

85.Stellariagraminea

Graamuur

86.Stellariamedia(+)

Vogelmuux

37.Suaedamaritin»

Schorr
ekruid

88.Taraxacumspec.

Paardebloem

89.Trifoliumarvenee

Hazepootje

90.Trifoliumcampeatre(-)

Liggendeklarer

91.Trifoliumdubium(-)

Kleineklaver

92.Trifoliumfragiferum(»)

Aardbeiklaver

93.Trifoliumpratenae

Rodeklaver

94.Trifoliumrepena

Witteklaver

95«Triglochinmaritima

Schorrezoutgraa

96.Viciacracca

Vogelwikke

97.Violacanina(*)(-)

Hondaviooltje

83.Spergulariamarina

(*)
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3.1.2.Vegetatjekaart.

Buiten de eigenlijk« kaart, waarvan aan ingekleurd exeaplaar
aanwezig iaophat Lab.voor Plantenoecologie taHaren, omvat
dit hoofdstuk da beschrijving van da legenda-eenheden dia
veraeld worden in par. 3.1.3.
Er iauitgegaan Tan da vegetatie-eenheden zoalssa gehanteerd zijn bijde karteringwan 1971 (Priaa 197*0,achter
•et een zestal "nieuwe"eenheden aangeduid »et N.
Bijelke eenheid worden de nuamera gegeven vanda typerende
opnaaien endaarachter inwelke tabel dese tevinden zijn.
Deze typerende opnaaen zijn een selectie, welke uiteraard
arbitrair is,uit het totaal wat aan opnaaen geaaakt is.
De overige opnaaen zijn aanwezig op het Lab.voorPlantenoecologie, evenalade dia's,waarvan denuaaers veraeld
worden.
In sommige van deopnaaa-tabellen staan opnaaen van aeerdere
aspecten bijeen.Dit betreft steeds eenheden die nauw aan
elkaar verwant sijn.Tevena zijn deaeeste tabellen geschikt oa eventueel naast alkaar gelegd te worden.
De verbreidings-enhoogtegegevensvan de verschillende
aspecten zijn ontleend aan het verslag van Prins (197*0
i.t.t.de gegevens betreffende bodeastructuur, bodeaanalyae engrondwaterstand waarvoor naar het desbetreffende verslag verwezen wordt. Bij de verbreiding van de eenheden wordt aiddels een cijfer verwezen naar fig.3» «aar
dit cijfer correapondeert met die geoaorfologische eenheid
waarin de betreffende vegetatie-eenheid voornaaelijk voorkomt.
De synsysteaatische gegevens zijn ontleend aan Westhoff (1947)«
Beeftink (1965)an Westhoff& DenHeld (1969).
Tenslotte zullen eventuele verschillen tussen deopnaaen van
1971 en die van 1976 besproken worden, evenals verschillen
tussen beweid en onbeweid binnen eenzelfde eenheid. In sonnige
gevallen wordt gebruik geaaakt van informatie uit de soortenlijsten van de verschillende aspecten. Dit zijn de verzamelingen van al de soorten in deopnamen binnen deze eenheden.
Dus ook van de opnamen die niet in het verslag opgenomen zijn.
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3.1.3* Legenda Y«g«tati«kaart 1976 "nieuw" beweid gedeelte
Oosterkwelder, Schiermonnikoog.
1

» Lage kwelder
N 1.0. Salicornia europaea
1.1» Salicornia europaea, Suaeda aaritiaa
1.2. Puccinellia aaritiaa, Suaeda aaritiaa
1.3* Puccinellia aaritiaa, Llaoniua vulgar«
1.4. Limoniua vulgare, Plantago aaritiaa
N 1.5* Haliaione portulacoïdea

2. Hoge kwelder
2.1. Juncua aaritiaua
2.2,

Juncua aaritiaua, Arteaiaia aaritiaa

2.3* Juncua aaritiaua, Featuca rubra, Elytrigia apec.
2.4. Elytrigia s p e c , Juncua aaritiaua, Arteaiaia maritima
2.5. Elytrigia spec.
2.6. Featuca rubra, Li»oniUM vulgare
2.7.

Festuca rubra,Juncua gerardii

2.8. Festuca rubra, Juncua gerardii,Arteaiaia aaritiaa,
Triglochin mar.
2.9* Festuca rubra, Araeria maritima, Plantago maritima
2.10. Festuca rubra, Elytrigia spec.
2.11. Festuca rubra, Elytrigia s p e c , Aaaophila arenaria
2.12. Festuca rubra, Artemisia maritima
2.13 Arteaiaia aaritiaa, Festuca rubra
2.14.Arteaiaia maritima, Juncus maritimus
2.15.Juncua gerardii, Qlaux maritima
N 2.16, Featuca rubra, Elytrigia a p e c , Artemisia maritima
N 2.17.Festuca rubra, Artemisia maritima, Elytrigia spec.
N 2.18. Festuca rubra, Armeria maritima, Elytrigia spec.
N. 2.19.Armeria maritima, Elytrigia s p e c , Festuca rubra,
Lotus corniculatus.
3. Duint.jes
3.1. Ammophila arenaria, Galium verum

5. Water
e

Ziislenken
5'.

1e en 2e slenk

4. Kale bod«m
6. Pollen
N.B. :Klytrigiaspeo.betraftE.pungenaen/ofB.xobtuaiuaculaHwegetatiea.
leideaoortenkoaandooralkaarroor,hoewelE.xobt.maaropdahogere
delenvandekwelderztfnoptiaumlijkttehebben.
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Fif^uur 3
Georaorfolo^ie onderzoeksgebied (deela naar Bleiiten, 1971)

fietapad

1.
?.
?,
4.

'/ad
Oeverwal
Lage kwelder
"Pollen"

5.^Over^angoeverval-"duintjes"
'vnl.Juncusmar.vegetatie
6.'Io,r;ekwelder,,kommen
7."duintjes"ronderzoetwaterzak

Waddenzee

m Dit ! • uiteraard (ND foawTfologdaoha « « d u l d ,
ond«r*ohcld«tt d u r d i t d*«l In 1971 nl«t i»
ND im ttyakorflUi pateoon.

wordt apart

vnwf
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3.1.'*.Beschrijving Legenda-eenheden
1.0.Aspect Tan Salicornia europaea
Opnamen;

79,9* (tabel 1)

Dianr.t
Verbreiding*

wad (1)

Hoogt»t
Beachrijvingt

Opan Tegetatie «et Tarapraid ataanda «aekraalplantan, hiar andaar pollenEngela
•lijkgraa (Spartina xtownaendii)an aoaa
ook Pucoinalla Mrltima.

Synaystematiekt Zeekraalaseociatie (Salicorniatua atrictaa)
Tanhat Zeekraalverbond (Thero-Salicornion)
Opmerkingen;

Daza eanhaid isin 1971 niat ondaracheidan
an gewoon wad genoemd.

1.1.Aapact ran Salicornia »uropaaa enSua»da maritima
Opnamen:

179, 181,82, 79 (tabal 1)

Dia nr.:

1,Mf

Verbreiding;

Slenkranden,dichtslibbende slenkjea, regelmatig door zeewater overspoelde plaatsen.
(2, 3-beweid en6-beweid).

Hoogte:

1.20 n.•NAP.

Beschrijving;

Dominantie van Suaeda maritima, begeleid door
Puc'cinelliamar.en Salicornia europaea.In
het onbeweide deel is vooral de bedekking van
Suaeda veel hoger an komen Aster tripolium,
Halimione portulacoides en Spartina x townsendii
TOOT.

Synsystematiek;Volgens Beeftink (1965)is dit aspect tebeschouwen als degeneratiefase van het Salicornietum,
op basis van de soortensamenstelling. Het behoort
niet tot het Schorrekruidverbond (Thero-Suaedion)
daar dit pioniergemeenschappen zijn op vloedmerken.

- 28Opmerkingen:

In vergelijking met de opnamen van 1971
zijn die van 1976, vooral inhet beweide deel,
soortenarmer, terwijl ook de totale bedekking
veel lageria«

1.2.Aspect van Puccinellia maritima en Suaeda maritima
Opnamen:

50, 80,96, 101,41 (tabel 1)

Dianrt

2, kk

Verbreiding»

Laagten in de kwelderkommen, in dichtslibbende
slenkjesdie niet «eer regelmatig door leewater overspoeld worden en slenkoevers* (2)

Hoogte;

1,20 - 1,30 B.•HAP

Beschrijving!

Doainantie van Puccinellia maritima en/of
Suaeda maritima.
Inhet beweide deel is vooral de bedekking van
Suaeda aanzienlijk geringer, evenals dievan
Puccinellia maritima. Ook Aster tripoliua,
Spartina xtownsendii en Spergularia spec,
komen inhet beweide deelMinder voor indit
aspect.Deze eenheid onderscheidt sich van
aspect 1.1.door een hogere bedekking van
Puccinellia maritima en het voorkomen van
Limoniuravulgare,Triglochin maritima en soms
ook Qlauxmar.

Synsystematiek:Dit aspect behoort tot de Kweldergras-associatie
(Puccinellietum maritimae)vanhet Kweldergrasverbond (Puccinellion maritimae) enwel tot
de subassociatie typicum. (Westhoff,19^7)•
Opmerkingen:

Het opvallendste verschil van de opnamen in 1976
met die van 1971 ishet nagenoeg ontbreken van
Halimione portulacoides in 1976 in zowel het
beweide als het onbeweide deel.
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1.3. Aspect van Puccinellia aaritiaa en Liaoniua vulgare

Opnamen:
Dia nr.:

91i 67,7*N 76 (tabel 2)
-

Verbreidingt

In koaaen opde lage kwelder (3-beweid)

Hoogte;

1,20•.•NAP

Beschrijving;

Hoge bedekking van Liaoniua vulgare «et
Puoeinelliaaaritiaa,Suaeda aaritiaa en
Salicornia europaea als begeleidende soorten.
Onderscheidt zich vanaspect 1.2.door hogere
bedekkingen van Liaoniua, Triglochin aar.en
Qlaux aar.

Synsysteaatiek:Beeftink O 9 6 5 ) noeat dit aapect de typische
variant aet Liaoniua vulgare vanhet Puccinellietui
aaritiaae,welke door begrazlng onderdrukt zou
worden in zijn ontwikkeling.
Opaerkingen:

In vergelijking aet opnaaen uit 1971 (Van der
Diiia,1973)blijkt dat in 1976 aet naae de totale
bedekking aanzienlijk lager is.

1.4.Aspect van Liaoniua vulgare enPlantago aaritiaa
Opnamen;

91,67,71*,76 (tabel 2)

Dia nr.:

3, 4 f 55

Verbreiding;

In kommen opde lage kwelder, iets"hoger" (in
de zonering)dan aspect 1.3. (2,3)

Hoogtet

1,30a.+NAP.

Beschrijving;

Opvallend isde hoge bedekking van Puccinellia
aaritiaa naast Liaoniua vulgare en Plantago
maritima.Ook Arteaisia maritima en Triglochin
aaritiaa komen regelmatig voor.Inhet onbeweide
deel kan ook Halimione portulacoides een vrij
hoge bedekking bereiken.
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Synsysteaatiek:Associatie ran Zeeweegbree en Lansoor
(Plantagini-Liaonietua).Synoniem aet
Puccinallietua aaritiaaa typicua. tarainala
faaaaat Plantago «aritiaaenLiaoniua vulgare.
(Baeftink, 1965)* Das« enig« onbeweide associatie
•anhat Puccinallion sou bijbawaidingovargaan
inhat Puccinallietua aaritiaaa.
Opaerkingen:

Hat blijkt dat inons geval aspect 1.4.voornaaelijk inhet beweide deel voorkoat en dus
kennelijk (nog)niet isovergegaan inhet
Puccinallietua aaritiaaa.
Opvallend verschil tussen da opnaaan van '71 en '76
ishet in 1976niet voorkoaen vanFestuca rubra
in da opnaaan, wat kan »ijzen op een interpretatieverschil. In 1976 iseen grens getrokken
op basis van de presentie van Festuca rubra.

1»5» Aspect vanHaliaione portulacoidea
Opnamen:

88 (op tabel 2)

Dia nr.:
Verbreiding:

Slenkoevers endichtgeslibde slenkjes inhet
onbeweidedeel (2)

Hoogte:

+ 1,20a.+NAP

Beschrijving:

Facies van Haliaione portulacoidea.

Synsystematiek:Zeeaelde-associatie (Haliaionetua portulacoidis)
van het Puccinallion aaritimae (WesthofffcDen
Held, 1969).
Opaerkingan:

Dit aspect isin 1971 niet apart onderscheiden.
Waarschijnlijk heeft Haliaione portulacoidea zich
inhet onbeweide deel aanzienlijk uitgebreid
(mondelinge mededeling Van der Duim.)

- 31Tabel 1.

Opnamenr.

50

Eenheid

%

80

101 41

1,2 1,2 1,2 1.2

1,2 1,1 1.1

•

•

+

82

79

94

1.1

1.0

1.0

Beweid/onbew. -

-

Datum

51/8 31/8 31/8 28/5 14/9 14/9 31/8 31/8 31/8

4/6

-

179 181

+

Kruidl.bed. %15

85

100

20

10

10

Hoogtereg.cm.-5

5-15

5-15

15

5-10

5

Juncuager.

-

5
5

-

70

-

15

5

10-3510(25)10

P.1
m.2

Glauxmar.
Trigloohinaar.

m.2

Limoniumruig.

a.2

p.1

P.1

••4
a.1

Artemisiamar.
Astertrip.

p.1 p.1 r.1

a.2

Spergular^Spergularia.

*

a.1 r.1

Halimionepo.
Suaedamar.

n.2

5-

8

a.1

Salicorniae.

'i.2

ra.2

Pucc.mar.

1-

3

m.1
2

2
m.2

Sport»xtown.

r.1

ra.2

a.1

P.1
a.1
m.2

m.4

a.2

P.1
m.2

p.1
a.1

sSpergularia

m.2 .1-

n.4

m.2

a.1

p.1

1-

r.1

Atripl.hast.
Totaalaantal
soorten:

P.2
6

6
speo.

8

6

4

6

5

3

7

?.

o
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Opname nr.

91

67

74

76

32

69

70

Benheid
1,4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3
Beweld/onbeweld
+
+
+
• •
+
Datum
31/818/830/8 30/8 27/518/8 18/8 3l/8
Kruidlaagbad. % 60 45 55 60 30 25 35 95
Moslaagbedakk.#
Hoogtereg.inoa. 10-205(30)5-1010 5
10 5-10 50
Doodmateriaal%

88
1.5

Elytrigiax obt.
Elytrigiapun*»
PestuoA rubra
Poa pratensis
Armeriaaar.
Flantagoooron.
Lotus corn»
Agrostisstol«
Plantagoraar.

a.2

1-

1-

m.1

m.2

P.l

Carex distana
Atriplexhast.
Potentilla ans.

1-

Juncuö gerardii

P.1

m.2

m.2

m.1

a.1

m.4

1+

m.2
2

3

2

ra,A

a.2

m.1

r.1

p.1

P.1

r.1

a.1

m.2

Glauxmar.

a.1

m.2

Triglochinraar.

a.1

m.2

ra.2

Limoniumvuig.

1-

a.2
m.2

Artemisiamar.
Aster trip.

P.l

r.1

Spergulariaraar.

m.4

Spergulariamedia.

r.1

Salicornia eur.

2
a.1
a.1

Puccinelliaraar.

5

o

Halimione port.
Suaeda mar.

a.1

P.1»

a.2

9

a.1

a.2

m.2

a.2

>

a.2

a.1

P.1

1p.1

3

m.1

P.1

1-

3

P.1

Spartinax town.
Totaal aantal
soorten:

s Spergulariaspec.

P.1
P.1
m.1

9

10

7

9

10

7

8

6

-332.1.Aspecty«nJuncuaaaritiaua
Opnaaen;
Dianr.;
Verbreiding:

9,17,20,122,157,129,163,171,184(Ub«l 5)
5,6,7
OpdeoTergangenTABdeduintjeanaardehog«
kwelderanookiadakomaanopdahog«kwelder.(5,6)

Hoogta:

1,50-1,70a.+MAP.

BeachriJTingi

Juncuaaaritiauaiaaapectbepalead,terwijl
ookFeatucarubraaanhog«bedekkingheeft.
PotentillaaaaarinatraadtTeelalalabegelaidandaaoortop«Differentiërend t.o.T.da
aapecten2.2.,2.3»,2.4.an2*1%iahatnagenoegoatbrekeaTanArteaiaiaaaritiaaanElytrigiaap«o.

Synayatoaatiokt NaaataaaaaatalkeataxaTanhatAraerion
aaritiaa« (VerbondTanEngelsgraa)koaan
aoortanToordi««ansekereT«rwantschapa«t
hatZilverachoon-verbond (Agropyro-Rumicion
oriapi),TardarA.R.tanoaaan,habban.Matnaa«
aoortenalaJuncusaaritiaua,Agroatisatolonifera,
Pot«ntillaanaerinaanPoapratanaia.
Juncusaaritiauawordtganoaadalataxondi«
ind«z«oT«rgangaaituati««ansekeroptiaua
kany«rton«n.(W«athoff&DanHald,1969).
Opaerkingen:

Inhetonbeweid«deeliadeb«d«kkingTan
Juncuaaaritiauahog«rdaninh«tb«weidedeel,
terwijlookAtripl«xhaatatabuitenhetraster
Taakeenhogebedekkingheeft.
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2»2.Aapect van Juncua aaritiaua en Artaaiaia aaritiaa
Opnaaen:
Dianr.:
Verbreiding:

56, 116,250,221»,225 (tabal

k).

9, 10,11
Lag« dalen van dahoge kwelder aaopda
overgangen tuaaan da "duiatjea"anda oeverwal.Ook op da laga kwaldar,aat naae inhet
"pollen"-gebied (4,5 ) .

Hoogte:

1,40- 1,80 ••• MAP.

Beschrijving:

Juncua aaritiauaiadoainant,terwijl ook
Artaaiaiaaaritiaaaanhoga bedekking heeft.
Daarnaaat iada bedekking van Faatuoa rubra
aanzienlijk enkoat Atriploxhaatata regelaatig voor.
Dit aapaot onderscheidt sich van aapect 2.14
door een lagara bedekking van Artaaiaia
aaritiaa»

Svnaysteaatioki Indit aapaot koaan soorten vooruithet
Araerion an hat A.R. (en somsookuit het
Pucoinallion).Erkan gaan duidelijke synsysteaatiacheplaatsaangegeven worden«
Opaerkingent

Uit deopnaaan blijkt dat inhet beweide deel
aeer sgn."soutainnande"soorten voorkoaan
(Puccinelliaaaritiaa, Salicornia,Suaada en
Spergularia spec.)dan inhet onbeweide deel.

2.3» Aspect vanJuncua aaritiaua,Festuca rubraanElytrigia Spec,
Opnamen:

114, 164 (tabel 5)

Dianr;
Verbreiding:

Op de overgang vande "duintjea"naar daoverwallen. (5-beweid).

Hoogte:

1,60 - 1,90 a.+NAP.

-55Beschrijving:

De soortensaaenstelling verachilt weinig van
aspect 2*1.Differentiërend iahat voorkomen
vanElytrigia s p e c , terwijl daJuncua aaritimus
vaak wat ijlar ia.Ookagroatie atolonifera
haaft aan vrijhoge bedekking«

Synsysteaatiek:Invloeden uit het A.R.,Araerion en Angelicion
litoralia (Heeast-verbond).
Opmerkingen:

Deze eenheid iaaoeilijk teonderscheiden van
aspect 2.1.en soaaook van aspect 2,k. Criteria
indezen zijn een hogere bedekking van Elytrigia
apec.t.o.v.aspect 2*1.en een lagere bedekking
van Elytrigia spec,t.o.v.aspect 2*k,

2.**.Aspect vanElytrigia s p e c , Juncua aaritjausenArteaisia maritiaa.
Opnamen:
Dia nr.:
Verbreiding:

l65f 175.200, 118,153t 170 (tabel5 ) .
12t/a 16t 5^,65
Opde oeverwallen en in de koalangsde 2e slenk
enook inhet Npollen"-gebied opde lage kwelder.(4, 5)

Beschrijving:

Dit aspect verschilt van eenheid 2.3.in de veel
hogere bedekking vanElytrigia spec enhet
nagenoeg ontbreken vanAgrostis atolonifera.
Ook de bedekking van Festuca rubra ie lager.
Arteaisia maritima isniet altijd aanwezig.

Synsysteaatiek:Associatie van Spiesbladaelde en Strandkweek
(Atriplici-Agropyretua pungentis)behorend tot
het Heeast-verbond."O.a.buitendijks isde
geti-jdenzone van de zeekuat opoude vloedaerken
op kreekoeverwallen aet uiteenlopend alibgehalte"
(Westhoff (eDen Held, 1969)
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Opraerking»n:

H»t feit dat Arteaisia aaritiaa niet altijd
aanwezig isaaakt dexa aoort ongeschikt als
differentiërend taxon t.o.v.aspect 2.3.,
wat het onderscheid tussen beide eenheden
soas «eerprobleaatiach kan aaken.Het lijkt
beter oaalle coabinaties ranJuncus aaritiausenElytrigia spec, bijaspect 2.3.
onder tebrengen ende coabinatie vandese
beide soorten aet Arteaisia aspect 2,k, te
noeaen.
Er bestaan geen duidelijke Terschillen tussen
beweid en onbeweid wat deze eenheid betreft.

2,5« Aspect »an Elytrigia spec.
Opnaaen;
Dia nr.:

119, 15^.^9» 83, 85 (tabel 6)
65

Verbreiding:

Voornamelijk opde oeTerwallen (2-onbeweid, 5)

Hoogte:

1,50 - 1,70 a.•NAP.(idea alsaspect 2.4.)

Beschrijving:

Soortenarae vegetatie,waarin Elytrigia spec,
doainant isaet alsbegeleidende soorten
Arteaisia maritima enAtriplex hastata.
Verschilt Tan aspect 2.4.inhet practiach ontbreken van Juncus aaritiaus.

Synsysteaatiek:zie aspect 2.4.
Opmerkingen:

Inhet onbeweide deel ia vooral de bedekking
van Elytrigia hoger dan in het beweide deel,
terwijl de bedekking van Festuca rubrain
het beweide deel juist hoger is.

-37Tabel 3.

Opnamenr.

9

17

20

122 157

129 I63 171 184

lienheid.

2.1

2.1

2.1

2.1 2.1

2.1 2,1 2.1

2.1

Beweid/onbev«

•f

+

+

-f

Datum

24/5 25/5 25/5 3/9

3/9

3/9

5/9 3/9

14/9

30

80

60

60

Kruidl«bedeck. % 30

15-2020

Koel.bed«kk. %

-1

Hoogteveg.om«

5-50

•

60

2

-1

25-50IO-502-40 35

Doodinateriaal%
Juncus

raar.

10
ra.2 m.2

1-

80

2

1+

5-60 30

40-505-50

20

40

15

3

2

3

3

20

5 - 4

a.1

Elytrigiaxobt.
m.2

Klytrigiapung.
Pertuoarubra

1-

Poapratensis

1-

n.4

1+

4

1m.2

Armeriamar*

1+

a.1

a.1

P.l

Plantagecor«
Lotuscorn«
Afjrostisstol«

m.2

]lantagomar«

p.l

m.1 m.2
p.l

a.1

p.l a.1 m.2

P.l

a.1

!arexdistans
Atriplexhaat«
Potentillaans«

p.l
a«l

p.l

Juncueger.

m.4

Olauxmar.

m.1

Triglochinm.

a.1

P.l

P.l
a.1

P.1
P.l

1

P.l

P.l

1

2

m.2

1r.1

P.l

1+

P.l

P.l

Limoniumviilg«
Artemisiamar«

r.1

a.1

a.1

p.l

r.1

Astertrip.

l-perçulaxia.mar«

r.1
r.1

Spersulariamed.
Ilalimioneport,
Suaedamar.

r.1

Salicorniaeur.

P.l

Totaalaantal
soorten:

8"

x+Stellariagram.p.l

10

6

12

11

;Trifolium rep. a.2

5

6

7

6

enCeraatiumhol.a.1

P.l
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Opnamenr.
tóenheid

56

ll6

2.2

Beveid/onbev. +
Datum

250 224

230 237

2,2 2.2

2.2

2.2

2.14 2.14 2.14 2.14

•

-

-

-

+

16/6 3/9

Kruidl.bed.^ 40

225 233 2<H

60

-

+

+

16/9 15/9 15/9 15/9 15/9 15/9 16/9
60

70

60

90

85

90

90

Mosl.bedek.#
Hoogteveg.

3O-6O5-5O 10-2

70

60

40

1-40

40

I-41

Juncusmax.

1+

3

2

1-

1+

3

1a.1

1+

2

4

5+

m.2

P.l

i'ïlytrigiaxo.p.l p.l
l Elytrigi*rep.
Featucarubra«1+ ra.4 4

P.l
2

2

Poapratensis

r.1

P.l

2

P.l

Armeriaraar.
Plantacocor.
Lotuscorn.
Asrostlsstol.m.2

a.1

Plantagemar.

p.l

Carexdiet.
Atriplexh.

m.2 m.4

r.1

p.l

m,2 a.2

a.1

a.2 p.l

Pot.ans.
Juncusger.

Glaux mar.

r.1

p.l
a.1

Trifflochin m.
Limonium v .
/artemisia m.
Aster t r i p .
Sper^larjjjg^
Spergularia.
*-'
med.
Halimione p .
Suaeda mar.

r.1

a.1
a.1

m.2

r.1
m.2

1-

r.1*
•

P.l

5
p.1

r.1

m.2

1+

2

1

+

7

r.1

6

3

p.2

P.l

Salicornia e.

r.1

Puce. mar.

m.1

Totaal aantal
11
soorten:
7
* Spergularia spec.

P.l

9

a.1

a.1

11

6

- 39 Tabel 5 .

Eenheid

165
2.4

175
2.4

200
2.4

118
2.4

153
2.4

170
2.4

Beveid/onbeveid

-

-

-

•

•

•

Datum

3/9
30

14/9 14/9 3/9

3/9
45

3/9
70

K M O 30-5010-605-50
60
20
70
30

25

15-455-30

1••4

Opnamenr.

Kruidlaagbed. %

70

30

60

114
2.3
+
2/9
50

164
2.3
+
3/9
60

Moslaagbedakk. %
Hoogte reg. In OB»
Doodmateriaal %
Juncusmaritimue
Slytriglaxobt.
Elytrigia. pang.
Peetncarubra

P.l
1+

Poapratensis

P.1

2
3

m.4
3

m.2

4
2

1+
r.l

15

20

m.4
3

1-

a.2

a.1

3
3

1-

5-35

P.l

2
m.4

3

2

m.l

a.1

a.1

Armerianar«
Plantagocoron.
Lotuscorn.

••2

Agrostisstol»
Plantagomar.

P.l

P.l

R

a.2

a.2

«.4

1+

m.l

Garexdiatana
Atriplexhaat.
Potentillaana.

P.l

a.1

a.1

P.l

P.l

m.4

P.l

Juncusgerardii

r.l

a.1

Glauxmar*
Triglochinmar.

r.l

Limoniumvuig.
Artemisiaraar.

a.2

P.1

a.1

P.l

P.l

a.2

Astertrip.
•

Salicèrniaeur.
Totaalaantal
soorten:

7

r.l

P.l

8

4

6

7

6

9

9
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6.

lr;4

2.16

119
2.5

+

+

2/9

14/9

(^prirjion r .

141

142

202

.••]<•-nheid

2.16

2.16

+

•te.t u n

2/9

IVnidlaaf"bed.;o

45-50 35-40 50

eveid/cmbev/pid

83

85

2.5

49
2.5

2.5 r:.5

+

+

...

_

3/9
50

3/9
50

4/6
50

31/?) 31/0

2-10

5-10 60
(35) r;

20

30

')

1-

6

60

60

'oslaac^e&ekk. ';ó
Too;-teven.in cm,
)00'1materiaal \

5-10 10-30 5-10
(30)

P.l

Juncuoiiar
itinus
"£lytriviax obt.

20

1+

1+

2

4

Elytrijinpun,?;.
^stuo.irubra

30(60)60

2

Voa pratensis

o

3

1

1+

5-

a.1

P.l

1+

P.l

A-'.'Horia n a r »
i'l:\r.tc>.:<r> o o r o n .
Loin:; o o m .
.'1 rorstir« s t o l .

a.1

1:iant.'i,'t> m a r .

r.1

p.l

OV-vi.-ny .'ii s t a n s
.Vir'.rl o:-: h a s t ,

.1

l.'otf!nt:Ul?i a n r ,
Jiir.cn:;

era:- i i

•"laux r a r .

p.l

•Vi l ^ r ' i i n n a r .
Li. on.itui v n l / •.
.»rto i ü . . T I . T ,
.\.".!."V t r i ; . ' .

r.1

j M ( ,. -.ii^-pif-j m a r .

;•)(•.:••. t i l . \ r i \ inc-li'a
'.J in i one

T

K>rt.

r.1
a.1

!•!.!

r.1

r.1

i 'ici' iri" i li a 1'ui.r.
'i a--'Sital

<•>•')'t

'*n;

".++

r.1

r.1

;.-.lj.'-Mv;i.in. o u r .

0 l. .I.

P.l

'.)

.triplex litt, r.1
.>oly.vonum avic. p.l

0

6
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2.6.Aspect van Festuca rubra an Liaoniua vulgar«
Opnaaan:

231, 232,233,253, 12*»,25^ (tabal 7)

Dianr.s

17t/a 20

Verbreiding:

Plaatselijk op da overgang lag« naar
hoge kwelder (3t <0

Hoogte;

1,50a.+NAP.

Beschrijving!

Hog« bedekking van Festuca rubra an00k
Liaoniua vulgar« ia opvallend aanwezig.
Daarnaast r«g«laatig voorkoaen van Araeria,
Arteaisia,Plantago aaritiaa en Agroatia
atolonifera.Date laatste soort koat evenalsJuncusgerardii en Carexdistansaeer
in het beweide deel voor.

Synsysteaatiek;Overgang tussen het Puocinellion opde lage
kwelder enhet Araerion opdehoge kwelder.
2.7.Aspect van Festuca rubra enJuncua gerardii
Opnamen:

*»,25, 135. 139, 168, 125, 167 (tabel 8)

Dianr.:

21 t/a 23

Verbreiding;

In dekoa op dehoge kwelder en ookin laagten
tussen de "duintjes". (6-beweid, 7-beweid)

Hoogte:

1,70 -1,90a.+NAP

Beschrijving;

Festuca rubra enJuncus gerardii zijn codoainant.
OokAgrostis stolonifera heeft een hoge bedekking.Daarnaast komen Armeria, Plantago maritima,
Potentilla anserina enQlaux maritima regelmatig voor.Dit aspect onderscheidt zich van
aspect 2.6.door het ontbreken van Liaoniua vulgare.

-42-

Synsystematiek: Associatie Tan Zilt« Rus (Juncetua gerardii)
behorend tot het Armerion, Beeftink (1965) b e _
aehrijft dit type alsde variant net Festuca
rubra (Juncetum gerardii leontodontetoaua
autuanalis), »aarbijbijontbreken ran beweiding Festuca rubra doainant sou »orden.
Opmerkingen:

Het beweide deel verschilt van het onbeweide
deel inhet frequenter voorkoaen van Poapratensis,Carex distans en Triglochin aaritiaa.

2,8.Aspect van Festuca rubra.Juncus gerardii,Arteaiaia aaritiaa en Triglochin aaritiaa
Opnamen:

39,71, 102, 2^3,92,93,99,2<t6(tabel 9)

Dia nr.:

2k t/a 26, 55

Verbreiding}

Overgang vandeoeverwal naar de lager gelegen
delen in dekwelderkoa (lage kwelder)* (2,3)

Hoogte:

1,20 - 1,70 a,+ NAP

Beschrijving:

Artemisia isaspectbepalend, terwijl daarnaast
ook Festuca rubra enLiaonium vulgare een hoge
bedekking hebben evenals soms Plantago maritima
en Puccinellia maritima.Qlauxmaritima en
Triglochin maritima ontbreken zelden.

Synsystematiek: Zeealsem-associatie (Artemisietum maritimae)
behorend tot het Armerion en eigenlijk een overgang vormend tussen Armerion en Puccinellion.
Aspect 2.8.iste beschouwen als een overgang
tussen het Artemisietum maritimae armerietosum
en het Artemisietum maritimae typicum (Beeftink,
1965).

-43Opmerkingen:

In vergelijking met de opnemen uit 1971 is deze
eenheid in 1976 soortenrijker, vooral inhet
beweide deel.Deze toename betreft voornamelijk
•oorten uit het Puccinellion, zoalsSalicornia,
Suaeda, Spergularia a p e c , Halimione portulaooideaenAster trlpolium.
Een opvallend verschil tussen beweid en onbeweid
isdehoger« bedekking van Festuca rubra in het
onbeweid*stuk ende hogers bedekking van
junous gerardii inhet beweide deel*

2.9.Aspect van Festuca rubra.Armeria maritima enPlantago maritima
Opnament
Dia nr.;

24, 30, Ikk, 156,58, 121,178, 199 (Übel 10)
27,28,56, Sk

Verbreiding;

Overgang tussen "duintjes"en kommen. (4, 5,6, 7)

Hoogte;

1,60 - 1,80m.•NAP

Beschrijving;

Hoge bedekking van Festuca rubra enin mindere
mate vanAgrostia stolonifera en Plantago maritima.Opvallend isArmeria maritima, zeker wanneer
deze bloeit.Deze eenheid onderscheidt zich van
aspect 2.7.door de lagere bedekking vanJuncus
gerardii en het nagenoeg ontbreken vanGlaux
maritima.

Synsystematiek;Juncetum gerardii leontodontetoaum autumnalis
(Beeftink, 1965)* Tevens soorten die kenmerkend zijn
voor de zilte component van het A.R., zoals
Agrostia stolonifera, Carex distans, Trifolium
repensen Potentilla anserina.
Opmerkingen;

In vergelijking met 1971 isals karakteristieke
soort voor dit aspect Trifolium repens vervangen
door Plantago maritima, omdat de eerste soort o.i.
te variabel in voorkomen is (nagenoeg ontbrekend
in droge zomers)om als kritische soort te fungeren.
Verschil tussen beweid en onbeweid isde hogere
bedekking vanFestuca rubra in het onbeweid© deel
en de hogere bedekking van Agrostis stolonifera in
het beweide deel.

-442.10.Aspectvan

FeatucarubraenElytrigiaspec.

Opnaaen:

172,191# 196,57,H»3.127,166,19^(tabel11).

Dianr.:
Verbreiding!

57,58,63
Iadazoneringvankoanaar"duintop"ietshoger
gelegendanaapeot2.9«d ,7-onbeweid)

Hoogtet

1,70-2,00a.•NAP.

Beschrijving:

Elytrigiaapeo.enFeatucarubra*ijnaapeotbepalend.DaarnaaatkoaenPoapratenaiaen
Araeriaaaritiaaregelaatig voor*InhatbewaldedaalkoatookPlaatagoaaritiaafrequent
•oor.

Synayateaatiekt

Moeilijkteplaatsen,erbestaateenaffiniteit
naarsowelA.B.alaSaginion (Plantagocoronopus
enLotuscorniculatus).

Opmerkingen:

Inhetonbeweidedeeliadebedekkingvan
Elytrigiaapec.aaFeatucarubrahogerdanin
hetbeweidedeel.

2,11.Aapeotvan

Featucarubra,Elytrigiaspec,enAaaophilaarenaria.

Opnamen:

112,113,190,208,215,192,207,212(tabel12).

Dianr.:

29,30,59t/a61

Verbreiding:

Opde"duintjes"(7)

Hoogte:

1

Beschrijving:

OpenvegetatieawaarinFestucarubra,Elytrigia

,80-2,50a.+NAP.

spec,enAaaophilaarenariadoaineren.Daarnaast
koaenArmeriaaaritiaa,PoapratenaiaenPlantago
aaritiaaregelaatigvoor.
Inhetonbeweidedeelontbrekenaoortenals
Lotuscorniculatus,CarexarenariaenBroaus
mollis,dieinhetbeweidedeelwelvoorkomen,
bijnageheel.

-45Synsystematiek;Overgang van het Araerion naar het GalioKoelerion (Duinviooltjee-verbond)«et soorten
alsOnonis repens,Silene otites,Asparagus
officinalis, Festuca rubra rubra var.arenaria.
Deze soorten kosen weliswaar niet inde typerendeopnamen van dit aspect voor,«aar welop
de soortenlijst voordeze eenheid*
Opmerkingen»

Indeopnamen van 1976ontbreekt Agrostis
stolonifera i.t.t.indie van 1971*

2^12.Aspect van Festuca rubra enArtemisia maritima.
Opnamen:

35,87, 120,227,326,239 (tabel13).

Dianr.:

31, 32

Verbreiding;

Overgang vandeoeverwallen naar de kommen
(lage kweldsrO
Dit aspect ligt ietshoger in de zonering
wal-koa dan aspect 2.8. (3, *+).

Hoogtet

1,20-1,lf0i.+ NAP.

Beschrijving:

Festuca rubra isdominant, terwijl Artemisia
maritima en Limonium vulgare subdominant zijn.
Deze eenheid verschilt van aspect 2*8.door
een hogere bedekking van Festuca rubra en
een lagere bedekking van Artemisia maritima.
Ook ishet aandeel van de "zoute" soorten
als Puccinellia maritima, Suaeda,Salicornia
en Spergularia spec,geringer.Inhet onbeweide deel ontbreken deze soorten zelfs
nagenoeg*
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Synsyst«matlek;

Artemisietum maritimae armerietosua (B«eftink,
1965)* Dit aspect neigt «eernaar het eigenlijk« Armerion dan aspect 2.8. (sie bij
aspect 2.8.).

Opmerkingen;

Verschil «et deopnaaen uit 197 1 ishet ontbreken, inhet onbeweidedeel, van Juncus
gerardii in 1976.Verschil tussen beweid en
onbeweid ishet voorkomen ran Araeria «arltima
enAgrostis atolonifera inhet beweide deel.
In 1976 zijn de «eer fijnkorrelige Mozaïeken
•an "kopjes" (aspect 2.12.)en laagtes (aspect
2.8.of 1.4.)als eenheid 2.12. gekarteerd.

2.13.Aspect Tan Arteaisia maritima en Festuca rubra.
Opnaaen;

40, 43, 72, 248,44,90,98,247 (tabel 14)

Dianr.:

33 t/a 36,62.

Verbreiding:

Grote delen van de oeverwal langshet wad. (2)

Hoogte;

1,30 - 1,60 a.• NAP.

Beschrijving;

Facies van Arteaisia maritima met Festuca rubra
als subdominante soort.OokAtriplex haatata en
Plantago maritima komen regelmatig voor.Deze
soortenarme eenheid, zeker inhet onbeweide
deel, verschilt van aspect 2.8.en 2.12 door
het ontbreken van Limonium vulgare.

Synsy8tematiek; Dit aspect kan gerekend worden tot het
'Artemisietum maritimae typicum (Beeftink, 1965).
Opmerkingen;

Het beweide deel verschilt van het onbeweide
deel in het voorkomen van Juncusgerardii,
Triglochin maritima en een hogere bedekking
van Plantago maritima.

-472.14.Aspect van Artemisia aarltiaae en Juncua aaritiaus
Opnamen:

238,204,230,237 (tabel 4)

Dianr.:

37

Verbreiding:

Op deovergang van de lage kwelder naar
deoevervallen (2,3)

Hoogte;

1,40 - 1,80 a.+RAP

Beschrijving:

Arteaiaiamaritima ia doainant, terwijl ook
Junoua aaritlaua een hoge bedekking heeft.
Hierin verschilt deze eenheid dusaet aapect 2.2.,
waarin Juncua maritiausdoainant ia«
Ook de bedekking van Festuca rubra iaaanzienlijk enAtriplex hastata koat eveneens
steeds voor.

Synayatematiek;

sie aspect 2.2.

Opmerkingent

Het verschil tussen beweid enonbeweid uit
zich in het voorkomen van Poa pratensis,
Qlaux maritima,Triglochin maritima, Spergularia spec,en Puccinellia maritima inhet
beweide deel.

Aspect vanJuncus gerardii enQlauxmaritii
Opnamen:

7, 15,27, 138, 148, 174, 177,180 (tabel 15)

Dianr.:

38 t/m 42

Verbreiding:

In laagten tussen de duintjes en kom hoge
kwelder (stagnerend overvloedings-en regenwater). (6)

Hoogte:

1,50 a.+NAP.

Beschrijving:

Dominantie vanJuncus gerardii met begeleiding
van Olauxmaritima en Triglochin maritima en
ook Festuca rubra,Agrostis stolonifera en
Plantago maritima.Deze eenheid onderscheidt
zich van aspect 2*7* door het nagenoeg ontbreken
van Armeria maritima, lagere bedekking van Festuca
rubra, frequenter voorkomen van Qlaux mar.en
Triglochin maritima en het voorkomen van Puccinellia mar.
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Synsystematiekt Juncetua gerardii typicua (WeathoffIt
Dan Held, 1969).
Opaerkingent

Inhat onbeweide deel ontbraakt dikwijl«
Plantago aaritiaa an kan Faatuea rubra
aoaa aan hoga badakking habban.
Ookda badakking vanJuncua garardii iain
hat onbawaidadaal hoger, terwijl da badakking vanOlauxaaritiaa,Trigloehin aaritiaaanPueoinalliaaaritiaa inhat baaaida
daal hogar ia*

2.16,Aapaot vanFaatuea rubra.Artaaiaia aaritiaaan
Elygrigia apec.
Opnaaani

1 M . H 2 . 2 0 2 (tabel 6)

Dianr.t
Verbreiding*

Oevera rijalenkanovergang koa-oeverwal
2e alank. (5-beweid)

Hoogt»i

sia aapact2.5«

Beschrijving:

Codoainantie van Faatuea rubra anElytrigia s p e c ,
daarnaast isookArtaaiaia aaritiaa aspectbepalend terwijlAtriplax hastata eveneens
steedsaanwezig is.De eenheid verschilt
vanaspect 2.5« door een lagere bedekking
vanElytrigia spec, en een hogere bedekking
van Featuca rubra.
Verder ishet verschil in structuur (hoogte
vegetatie) bepalend voorhet onderscheid,daar
de soortensaaenstellingweinig afwijkt.

Synsystematiekt sie aspect 2.k.,

2.5*

-492*17» Aspect van Festuca rubra« Artemisia maritima«n
Elytrigia spec.
Opnaman;
Dia nr.:
Verbreiding;

37,231*,235, 255 (tabel 13)
*»3, kk
Overgang oevermalnaar de lage kwelder
en "sandige"kopjes in het "pollen"-gebied.
(2-beveid, 4-beweid).

Hoogte:

Voor het "pollens-gebied »erd in 1971 gegeven:
1,30 - 1,70 1.+ NAP.

Beschrijving:

Festuca rubra isdominant net daarbij
Elytrigia s p e c , Artemisia enAgroatis
stolonifera als belangrijkste soorten.
Verschilt verder vanaspect 2.12.doorhet
minder voorkomen van Limonium vulgare en het
ontbreken van Juncus gerardii,Glaux maritima
enTriglochin maritima.Het onderscheid met
aspect 2.10.ligt voornamelijk inhet voorkomen van Artemisia maritima en het nagenoeg
ontbreken van Poa pratensis enArmeriamaritima.Verschil met aspect 2.16.ishet
practisch niet voorkomen vande zgn."zoute"
soorten alsAster tripolium, Spergularia s p e c ,
Suaeda e.d. en de presentie van Agrostis
stolonifera.

Synsystematiek: Lijkt opde overgang Artemisietum maritimae
armerietosum en het eigenlijke Armerion,
maar ismoeilijk teplaatsen»
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2,18.Aspect van Festuca rubra,Armeria Maritima an
Elytrigia spec.
Opnamen;
Dia nr.:
Verbreiding;

127,188, 191» (tabal11).
^5
In da sonering van kon naar 'duintop'gelagan tusaan aapect 2.9» •"aaptct2*19«
(2.10.).Ook locaal langsda afrastering
(beweid)H in" daJuncus maritiems vegetatie.
(5-beweid, 7-beweid).

Hoogte:

tussen aspect 2.9.«n 2.10.(•1,70•.+ NAP)

Beschrijving:

Verschilt vanaspect 2.10.door een veel
lagere bedekking van Elytrigia spec,eneen
hogere bedekking vanPlantago maritima,
Poa pratensis,Armeria maritima enAgrostis
stolonifera*
Het onderscheid met aspect 2.9* ishet voorkomen van Elytrigia.

Synsystematiek: zie aspect 2.9»

-512.19» Aspect van Armaria maritima.Elytrigia spec»,
Festuca rubra en Lotuscorniculatus»
Opnamen;

12,21. 22. 29.219,221, 176, 187 (tabel 16)

Dia nr.:

k6 t/m 48, 57» 58,60.

Verbreiding;

Hogerop dehellingen van de "duintjes" (4-beweid,
7-beweid ")

Hoogte;

Tussen aspect 2*10.en 2.11.

Beschrijving;

Soortenrijke vegetatie, lage totale bedekking
en Armeria maritima als de aspectbepalende
soort, zeker wanneer deze bloeit.
Verschilt van aspect 2.11.door het ontbreken
•anAmmophila en het voorkomen vanAgrostis
stolonifera, terwijl de bedekking van Armaria
veelhoger is.Onderscheid met aspect 2.10.
en 2.18.ishet frequent voorkomen van Lotus
corniculatus, Bromusmollis en Plantago coronopus.

Synsystematiek; Qemeenschap van Kattedoorn en Zilte Zegge (Ononis
spinosa enCarex distans) behorend tot het A.R.
("op drogere, beter doorluchte en zandiger randen
van lage duintjes in beweide,drassige, brakke
graslanden").Deze gemeenschap zou vaak mozaiekachtig gemengd zijn met het Sagino maritimaeCochlearietum danicae (associatie van Zeevetmuur-verbond) volgens Westhoff &Den Held O 9 6 9 ) .
Kensoorten van het Saginion die indeze eenheden voorkomen zijn:Sagina maritima en
Cochlearia danica.Ook zou dit aspect ruimtelijk een overgang vormen tussen het Juncetum
gerardii en het Galio-Koelerion.De soorten
van aspect 2.19» die in deze richting wijzen zijn:
Ononis spinosa, Carex distans,Armeria maritima,
Agrostis stolonifera, Festuca rubra, Lotus corniculatus en Plantago coronopus.

Opmerkingen;

Deze eenheid komt plaatselijk echter
ook inhet onbeweide deel voor,«aar
dan welopplaatsen die waarschijnlijk
sterk betreden worden (inde buurt van
het fietspad).

3«1« Aspect vanA — ophilaarenaria enQaliua verua.
Opnamen;
Dia nr.;

5, 1*»,51,211,185» 210,213,216 (tabel 17)
50 t/a 53,61

Verbreiding;

"Duintoppen" (7)

Hoogte;

2,00-3,00 •.•NAP

Beschrijving;

Aaaophilaarenaria isdoainant,daarnaast
Elytrigia spec,en Festuca rubra.Oalius verua
koat weliswaar niet inal de typerende opnaaen
voor,aaar iswel degelijk kenmerkend voordit
aspect.Verderkomen voor eenaantal soorten van
droge graslanden zoalsHolcus lanatus,Ruaex
acetosella, Broausmollisen ook Carexarenaria.
Deze soorten komen echter ook in deaspecten
2.11.en 2.19.voor.Meerkenmerkend vooraspect 3.1.zijn RumexcrispusenPlantago
lanceolata.

Synsysteaatiek; Dit aspect kan als een arme vorm van het
Galio-Koelerion beschouwd worden.
Opmerkingen:

Inhet onbeweide deel isde bedekking hoger,
vooral vanAmmophila, Elytrigia en Festuca
rubra en het soortenaantal geringer doorhet
vaakontbreken van bovengenoemde soorten van
droge graslanden.
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k. Aspect : kale grond.
Opmerkingen;

Vaak in droge alenkjesen soma ookop
duinhellinkjes.

£. Aspect : water.
Opmerkingen:

Er iaom practioche redenen onderacheid gemaakt
tussen de grote slenken, 1een 2e slenk (aspect 5»),
•n de zijslenken (aspect 5 ' ) .Hier zal inde
discussie op ingegaan worden«

6. Aspect : pollen.

Verbreiding;

Op enkele plaatsen van de route die het vee

c.q.

dagelijks liep vôôr 1958met de herder.Dit

Beschrijving; zijn alshet ware "karresporen"die locaal
nog duidelijk zichtbaar zijn inhet veld.
Dit aspect houdt in dat we daar soms te maken
hebben met een mozaïek van twee ofmeeraspecten wat te fijnkorrelig isom gedetailleerd
te karteren.Op de werkkaart isaangegeven
waaruit het mozaïek bestaat, terwijl opde
definitieve kaart deze plaatsen met aspect 6.
zijn aangeduid.
Opmerkingen;

Deze eenheid heeft als zodanig niets te maken
met het "pollen"-gebied zoalsdat in 1971
beschreven is (Prina, 197*0.
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Opnam»nr.
Kenheid
Reweid/onbeweid
Datum
Kruidlaagbed. %

231 232 233 253 124 ?54
2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
+

+

-f

+

-

lé/9 16/9 16/9 28/9 3/9 28/9
60 40 60 70 50 65

Moolaagbvdekk.%
boosteveg.inom. 1-5 5(10)1-10 4
Doodmateriaal %

2-30 10(25)
30 30

Elytrigiaxobi.

a.2

iClytrigia pung.
Festuca rubra

5-

<'-

Poa pratensis
Armeria mar.

a.1

PI,2

Plantacocoron.
Lotuscorn.
A^TOstisstol.
Planta/70inar.

5
u.1

+
w./t-

4

1

m.4

6
p.1

r.1
R.1 1+ n.2 2
n.4 ro»2 TH.f ÜI.T: 1

Garexdistana

a.1
:••.,?.

a.1 p.1
v,l

Atriplexhast.

p.1

Potontillaaas.
Juncusgerardii
(ïlauxmar.

p.1

p.1 m.2
a.1

Trißlocliin raar.
IdmoniuHi vulff.

a.2

ra.2

a.1

m.2

2

p.2

Artemisia mar.

p.1

p.1

p.1

p.1

p.1

p.1

8

9

Salicorniaeur.
Totaalaantal
soorten:

r.1
9

-

7

7

6
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Opname nr.

4

Jenheid

2.7
+

25
2.7
+

155
2.7
+

139
2.7
+

2/9
40
5

Beweid/onbeweid
Datum

20/5

Kruidlaagbed. %
Koslaagbedekk.%

45
-1

25/5
35
-1

Hoogte veg.In om»
Dood materiaal %

5-10

5-15

Elytrigiax obt.
rïlytrigiapung.
Pe3tucarubra
Poa pratensis
Anneriamar.
Plantago coron.
Lotus corn.
A^roatis stol.
Plantago mar.
Carex distans
Atriplexhast.
Potentillaans.
Juncus gerardii
Glauxraar.
Tri.^lochinmar.
Lirnoniumvuig.
Artemisiamar.

a.1
2
a.1
rn.2

2
m.2

zie tabel 18

-

-

2/9
40
20

3/9
60

3/9
60

3/9
50

5

5(10) 2-20
10

2
1-3
]).1 n.4 p.1

in.1

a.1

a,2

m.2
m.2

1-

m.2

n.;:!

1+

n.4
p.1

p.1
p.1

a.1

r.1

P.1

r.1

2.7

5-10(25)

5

1+
n.1

3

1

1+
1+

P.1
a.2

P.1
m.2

o

1-

a.1

P.l

,1
P.,1

p.1
p.1
r.1

m.4

P.1

a.1

a.1
1+

1iu.4

Salicornia eur.
3per;;ulariamedia
Aantal overige
soorten:
Totaal aantal
soorten:

167

2.7
+

125
2.7

1-

r.1
m.4

p.1

168

a,.1
2

r.1

r.1
p.1

1

1

13

8

10

12

9

8

10
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Opnamenr.

59

71

102

243

92

93

99

2/16

Eenheid

2.8

2,8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

Beweid/onbewuid

+

+

+

+

—

O»

_

—

Datum
28/5 18/8 3l/8 16/9 3l/8 3l/8 3l/8 16/9
Kruidlaag.bed. % 35-4085 50 80 55 40 90 90
Moalaagbedekk. %
Hoogteveg.inom. 15-2010-30l(io)1-20 5-30 5-15 5-20 25-35
Doodmateriaal %
^0)
Slytrigiaxobt.
IQytrigiapung.

a.1

Pestucarubra
Foapratensis

n.4 1 + 1

Armeria

p.1

raar.

10

1 + 2

1r.1 p.1

Plantagocoron.
Lotuscorn.
Agrostisstol.
Plantagonar.
Carexdistans
Atriplexhast.
rotentiliaans.
Juncusf;erardii
Glauxmar.

m.4

a.2

P.1

r.1

m.2

1+

a.1

m.2

a.1

a.1

1-

n.4

a.2

P.1

a.1

r.1

a.1

p.1

J!1.4

m.2

a.1

1+

m.1

P.1

a.1

m.1

a.2

r.1

'^

Tri/^lochin mar.

P.1
m.1

m.2

m.2

m.2

Limonium vuig,

1-

a.2

1-

1+

m.4

1

a.2

Artemisia mar.

2

5+

P.1
a.1

1-

o

a.2

4

1+

Aster t r i p .
:Jper^ularia mar.
operrnilaria media
Halimione p o r t .
Stiaeda mar.
3alicorniaeur.
Puccinelliamar.

a.1

P.1

P.1
P.1
P.1"

r.1«

P.1

P.1
m.2

P.1
r.1

P.1

p.1

P."1-

r.1

P.1

P.J.

r.1

2

5-

a.1

r.1

10

12

12

11

12

r.1
a.1

Spartinaxtown.
Totaalaantal
soorten:
15
xSpergulariaspec.

P.1

r.i

P.1
P.1

r.1

12
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Opnamenr.

24

50

144

156

58

121

178

199

Eenheid

2.9
+

2.9
+

2.9
+

2.9

2.9

2.9

2.9

Beweid/onbeweid

2.9
+

-

m*

-

-

Datum

25/5

27/5

2/9

3/9

16/6

Kruidlaagbed.%

20-2550

14/9 14/9
70
50

Moslaagbedekk.%

35
1

3/9
40

Hoogteveg.inca.

5-10

5(10)5(10)5-15

50-5540

50

20

10
20

4

6

4

15(40)5-50

Doodmateriaal

5

5

Elytrigiaxobt.

P.l

a.1

1-20

KLytrigiapung.
Pestucarubra

2

Poapratensis

m.1

Armeriamar«

m.2

1+
P.l

5
4
m.1
a.1 m.2

3
P.l
m.2

a.1

r.1

Plantagocoron.
Lotusoorn.

a.1

Agrostisstol.

m.4

m.2

1-

M.4

m.1

Plantagomar.

m.1

m.2

1-

a.a

m.4

Garexdistans

P.l

P.l
r.1
a.1

Atriplexhast.
Potentillaans.

p.l
a.?

a.1

Juncusgerardii

P.l
a.1

P.l
1

p.l
'•i.'!

a.1
P.l

P.1

m.2

a.1

r.1

r.1
m.1

P.l

Glauxmar.

P.l

Trislochinmar.
Limoniumvulg.
Artemisiaraar.

P.l

R

a.2

P.l

a.1

r.1

.'Jalicorniaeur.
0

Aantaloverige
ooorten:

1'

1

3

Totaalaantal
soorten:

10

10

13

zietabel18

P.2

P.l

- 50Tabel11.
Opnamenr.

172 191 196 57

143 127 188 194

Kenheid

2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.18 2.10 2.1»

Beweid/onbeweid

-

Datum

14/9 14/9 14/9 16/6 2/9

Kruidlaagbed. %

70

Moslaagbedekk. %

60

40

+
20

+
10

5

+

+

5/9
40

14/9 14/9
50
50
5
20

2-3

+

Hoogteveff.in00. 2-40 10-305-30 5-20 5-20 2-20 5-15 25
Doodmateriaal %

20

Elytrigiaxobt.

3

35

30

2

m#4

-

60

m*2

Elytrigiapung.

20

a.1 m.2

4
5-

40

"U4

m.2 1+

m.2

Festucarubra

3

2

2

Poapratensis

m.2 m.2 p.1 a.1 a.1 m.2 1

2

Armeriamar.

a.1 a.1 p.1 m.2 a.1 m.4 1

m,/]

Plantagocoron.

r.1

Lotuscorn.
Agrostisstol.

3

m.2

p.1

a.1

r.1

p.1

Plantagomar.

a.4
a.1 m.1 p.1

a.1

p.1 n.2 a.1 p.1

a.1

Garexdistans
Atriplexhast.

r.1
p.1

r.1

Artemisiamar.

r.1

p.1

r.1 p.1 p.1

Juncusgerardii
Potentillaans.

p.1

r.1

Suaedamar.
Aantaloverige
soorten:
Totaalaantal
soorten:

r.1

_
7

7

_

-

_

4

0

7

8

8

_

-59Tabel12.
Opnamenr.
112 113 190 206 215 192 207 212
eenheid
2.112.112.11 2.112.11 2.112.112.1.1
Bev/eid/onbeweid
+
+
+
+
+
- - lïatum
2/9 2/9 14/915/915/914/915/9 15/9
Kruidlaagbed. % 20 10 25 20 10 40 10 45
Moslaasbedekk. %
20 20 Hoogteveg.inom. 5-405-501-50 l-?0 5(;0)l-60 1-40 20-50
Doodmateriaal %

80

90

25

60

50

50

80

50

Anmophilaar.

a.2

m.4

m.2

m.1

1
a.2

a.2

m.2

a.l
m.2

a.l

Elytrigiaxobt.

P.l
a.2

a.2

m.2

P.l

a.2

1

m.1

m.2

2

ni.2

2
m.1
2

1.1.2

n.1
m.2

a.l

M.2

a.l

a.l

Elytriglapung.

m.2

Pestucarubra

m.4
r.1

Agrostistenuis
H.l

Poapratensis

rul

Uromusmollis

P.l

Oarexarenaria

a.l

P.l

a.l

P.l
a.l

Galiumverum

H
r.1

Rumexcrispus
Rumexac'ella

P.l
m.2

a.l

a.l

Plantagolane.

r.1

r.1

Plantagocoron.

a.l

Amneriamar.

Lotuscorn.

a.l

r.1

P.l

r.i

m.2

p.l

P.l

P.l

r.1

a.l

m.2

a.l

P.l

a.2

P.l

P.l

P.l

p.l

Acrostisstol.
Plantacomar.
Carexdistans

r.1

Atriplexhast.
Artemisiamar.
0.
Aantaloverige
soorten:
Totaalaantal
soorten:
sietabel18

r.1

.

r.1

mm

1

1

M

4

9

11

9

12

15

ma

7

8

8
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Opnamenr.

37

Wenheid

234 235 255

35

87

120

227 226 .739

2.17 2.17 2.17 2.17 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12

Beweid/onbev. +
Datum

+

•

+

+

+

+

+

28/5 16/9 16/9 28/9 28/5 31/8 3/9

Kruidl.bed.# 10-1550

70

65

35

55

60

-

-

15/9 15/9 16/9
70

40

95

Mosl.bed.%
Hoo~teincm. 10

5-20 1-20 5(20)5(l0)5(l0)2-10 2-20 2-20 5-30

Doodmater, yó

60

ISlytrigia •:ob,

a.1 1+

p.1

Klytrißiapun.m,2 a.1

p.1

1-

p.1

Festucar.

6

5+

;>

i1.4 2

Poaprat.

m.2

Armeriam.

m,2

A

5+

3+

a.1

:•

a.1 r.1

Plantagocor, r.1
Lotuscorn.
Af^rostieat. m.2

p.1

Plantagemar.

a.1

a.1

a.1

a.1

...1 ia.2 a.1
m.2

Carexdist.

a.1

a.1

a.1

m.2

a.1

Atriplexhast,a.1

p.1 p.1

r.1

p.1

r.1

Potentillaa,
.-../!

m.2

Clnuxmar.

P.1

r.1

T r i ç l o c h i n m.

P.1

.1

Juncus^er.

Limoniur.i v .

p.1.

A r t e m i s i a ra. a . 1

2

<?„?

r.1
.-i.l

a.1

.1
m.2

a.1

a.1.
1-

H.4

a.1

p.1

a.4

a.4

a.2
a.

Aster t r i p .
Sper/ïulajflk
Sperjulajjj^

r

'

Hal.port.

p.1
r.1

Suaedamar.

r.1

r.1

oalicorniae. r.1

p.1

Puccinelliam.
Trifoliumrep.
Totaalaantal
soorten:

r.1

a.1

a.1

13

5

r.1

p.1

8

* Sperculariaspec.

10

8

7

9

5

11

7

n.'!

- 6 1T.'-'.Vol14.
Opnamenr.
40 45 72 248 44 90 98 247
Henheid
2.132.1? 2.132.132.15 2.132.13 2.13
Beweid/onbeweld
+
+
+
+
Datum
28/54/6 18/816/928/53l/85l/o16/9
Kruidlaagbed. %
45 60 85 90 50 80 90 90
Moslaagbedekk. %
Hoojtev e C .inom. 15-2015-30 10-50 1-40 5-40 40 35 60
Doodmateriaal %
1-2
3-4

-

Elytrigiaxobt.
ü l y t r i g i a pung.
Pestuca rubra
Poa p r a t e n s i s

2

1 + 3

6

1+

ra,2

4

3

Anaeria mar.

Plantago coron.
Iotua corn»
Aürostis atol.
Plantagomar.

m.2 a.1 m.2

p.1 p.1 r.1

Carex d i s t a n s
Uriplex hast.

p.1

m.2

p.1

p.1

ra.4

a.1

a.1

P o t e n t i l l a ons.
Jiincua ^ e r a r d i i

a.1

ra.1

p.1

Glaux mar.

P»l

T r i . l o c h i n mar.

a.1

Limoniiun v u l s .

r.1

Artemisia mar.
Aster t r i p .
S p o r ^ l a r i a mar.
sper^xlaria media
Ilalimione p o r t .
Guaeda mar.

2

aalicornia eur.
Pucoinelliamar.

m.2

r.1

m.1

p.1
r.1

4

!;•!•
J
r.1

p.1

?

r.1

'3-

^

p.1
it

r.1

r.1 r.1
m.2 m.2

'°'

p.1
m,4

Atriplex litt.

p.1

Totaal aantal
soorten:
3Eopereularia spec.

8

8

9

7

6

4

5

6
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Tabel15.

Opnamenr.

7

15

27

138 148 174 177 180

.-ïenhoid

2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15

Beweid/onbeweid

+

Datum

20/5 25/5 25/5 2/9 2/9 14/9 14/914/9

Kruidlaagbed, %

+

+

10-1515-2010

+

35

+

35

Moslaagbedekk. %

-

50

-

-

60

80

25

1-30

3 - 1

Hoogte veg. inon. 5-10 5-10 5(10) 5(10)-5

15

Doodmateriaal %

20

40

10

Klytrigiaxobt.

p.1

Elytrigiapung.
Festucarubra

a.1
m.2

m.l a.1 1-

m.4

m.2 4

Poapratenele
Arneriamar.

r.1

a.1

Plantage coron.
Lotus corn.
A^ostis atol.

a.1

n.1

a.1

n»2

n,^

Plantago mar.

a.1

m.2

p.1

1-

1-

1

TI.4
p.1

Carex d i s tans
Atriplex h a s t .

r.1

p.1

p.1

Potentilla ana.
Juncus

p.1

1

fferardii

Glaux mar.

üi./l

1+

m.4

1+

•-

3

m.2

m.2

m.2

a.1

m.A

p.1

Triglochinmar.

n.1 P.1 a.1 p.1 p.1

Limoniumvuig.

r.1

Artemisia

a.2

raar.

5 + 4
p.1

a.1 p.1

p.1 p.1 r.1 r.1 r.1

Astertrip.
Spergulariamar.
r.lJ

Spertfulariamedia
Halimioneport.
Suaedamar.
Salicorniaeur.

r.1

Puccinelliamar.

m.l

Totaalaantal
soorten:

11

»Spergulariaspec,

8

m.2

p.1 a.1

9

7

7

-63Ta'uel16.

Opruime n r .

12

21

22

29

219

221

176

187

.•Jenheld

2.19

2.19

2.19

2.19

2.19

2.19

2.19

2.19

m _m

Beweid/onbeweid

+

+

+

+

+

+

Datum

24/5

25/5

25/5

27/5

15/9

Kruidlaagbed. %

20

20

10

20

20

-

-

-

5

5-10

15-20 5-15

25

14/9 14/9
20
20
50
30
3-5 5(10) 1*40 5-20
10
40
30

m.2

a.1

Moslaagbedekk, % %
Hoogteveg.inc

5

m. 5-10

Dood materiaal

n

Ammophila ar.
Elytrigiax obt.

1-10

15/9

m.2

m.2

m.1

m.1

m.4

m.4

P.l

Elytrigiapung.
Festi.carubra

1.1.1

m.2

m.1

m.4

m.1

m.1

m.4

Agrostis tenuis
Poa pratensis

P.l
m.2

3
m.1

m.2

m.1

m.2

m.2

m.4

a.1

m.2

Bromusmollis

m.2

m.4

P.l

ra.2

Carex arenaria

m.1

P.l

P.>-

Galium verum
Rumex crispus
Humexao'ella
Arnieriamar.

<-:.4

M.4

a.1
m.2

m.2

p.'-.

P.l

vi.4

1-

a.1
n.A

1-

P.l

a.1
P.'
a.1
a.«'..'

Plantage lanc.
Plantagocoron.

m.2

Lotuscorn.

a.2

a.1

a.1

ft.1

a.1

a.1

A^rostis atol.

-7.1

a.1

a.2

1-

1-

Plantagemar.

P.l

m.2
m.2

P.l
a.1

m.2

a.1

a.1

<-.1

Carexdistans

a.1

Atriplexhast.
Artemisiamar.

r.1

p.l

Juncusfferardii

a.1
P.l

Potentillaans.
Aantal overige
soorten:
Totaal aantal
soorten:

12

* wel betreden (touristen)
zie tabel18

6.

3

2

1

2

1

-

14

12

13

10

9

14

10

-64 Tabel17
Opname nr.
Eenheid
Beweid/onbeweid

5
3.1
+

14
5.1
+

51
3.1
+

Kruidlaagbed, %

4/6
15-2015-20 10

Moslaagbedekk. %

±3

Hoogteveg.in om.

5-10

Doodmateriaal %

_t?o;_ KW)

Ammophilaar»

a.1
m.2

Datum

Blytrigiax obt.

20/5

24/5

±!
10-20 5-10

m.1
m.2

Elytrigia pung.

m.2
m.2
m.2

Festucarubra

m.1

ra.2

Agrostis tenuis
Poa pratensis

m.2
m.4

m.2

BroimiBmollis

a.1

a.1

m.1
a.1

Carex arenaria

m.2

P.l

a.1

Galium verum

a.1

Humex crispus
Rumexa'ella

m.1

Armeriamar.
Plantago lanc.

211
3.1
+

185

210

3.1

3.1

mm

-

213
3.1

216

«•

-

5.1

21/9 14/9 15/9 15/9 15/9
60
30
30
50
30
20
1-50 30-7070
1-60 10-50
30

30

50

50

40

11m.2

2

a»4
a.1
2

1m.4

1a.2

m.2

l+
1
l
2

1+

1+

P.l
a.1

a.1

P.l

1-

ra.4

a.1
a.1

P.l

m.1
P.l
m.2

P.l
H

P.l

P.l
a.2

P.l

P.2

p.i

r.1

p.l

P.l

m.1
it

P.l

P.l

r.1

Plantago coron.
Lotuscorn.

r.1

P.l

A^roatis atol.

a.1

Plantagoraar»
Carexdistans
Atriplex haat.

a.2

P.l

P.l

Aantal overige
soorten:

4

6

3

2

2

1

mm

2

Totaal aantal
soorten:

14

17

13

12

10

10

6

10

*zie tabel 18

-65Tabel18
Addenda

o p a — ••h«11«tt

("overigenoorten")

Tabel8:Opn. 4;Trifoliumrepena a.1
Opn. 25;Trifoliumrepena a.1
Opn.168}Polygonumavio. p.1
Opn*167:Odontitesvenia
aap.aerotina a.1
Polygonumavio. p.1
Tabel10fOpn. 24;Trifoliumrepenara.2
Opn.1^6;Spergulariaspeo.r.1

Tabel12»Opn.11J|Stellariacram. p.1
Opn.190;Ceraatiumholoat.r.1

Opn. 58JTrifoliumrep. m.1
Sonohuaarven. a.1
Leontodonaut. r.1

Opn.215;Ely
triviarep. p..l
Leontodonaut. p.1
Stellariamediar.1
Trifoliurirep. p.1

Tabel.ïétOpn. 12:Trifoliumrepena p.1
Ceraatiumholoat.m.1

Opn. 29;Trifoliumrep. a.1

Opn. 21;Stellariagram. p.1
Cochleariadan. r.1
Saginaapeo.
p.1
Trifoliumrepena a.1
Ceraatiumholoat.m.2
Leontodonnudic. p.1

Opn.219;Elytriviarep. m.2

Ceraatiumhol. a.1
Opn.221;Leontodonaut. r.1
Trifoliumrep. a.1
Opn.176;Holoualanatus a.1

Opn.22}Cochleariadan. p.1
Ceraatiumholoat.m.1
Ceraatiumaemid. p.1

Tabel17i0pn.

5;Holeuslanatus
p.1
Stellariagram. m.2
Ceraatiumholoat.p.1
Trifoliumarvenoer.1

a.1
Opn. 14;Holcuslanatus
.Stf-?lrv:ia ijram,
P.1
Ceraatiumholost.p.1
Ceraatiumaemid. p.1
Ciraiumarvenae
P.1
Achilleamillef.
a.1
Opn. 51;Poetu^arutef
Stellariagram. m.2
Ceraatiumholost. p.1

Opn.211;Holcunlanatus r.1
Klytrigiarep. r.1.
Opn.185;Stellaria,f_.ram. r.1
Stellariamedia,i,l
Opn.210;Stellaria <«dia M.2
Üpn.216;Holcun1-mrtus k>,l.
Elytriviarep. n,:?
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3.1.5.Vegetatie-veranderingen in de periode 1971 - 1976.
Als resultaat van de vergelijkingsmethode en de daarbij
uitgevoerde correctie (par.2.1.'t.en 2.1.5.)zijn twee
diagram-nen verkregen, één voor het beweide en één voor het
onbeweide deel.Hierin zijn opgenomen de absolute getallen die het aantal "punten" voorstellen welke aldan
niet van aspect veranderen.Uit deze diagrammen, die in
bijlage

I .gevoegd zijn, zijn de percentuele veranderingen

berekend en wel op twee manieren, Inhet eerste geval is
uitgegaan van de oppervlakte van de eenheden in 1971
(geschat d.m.v. het totaalaantal punten die op de kaart
van '71 in die eenheid vallen)en berekend hoeveel procent van de eenheid gelijk blijft c.q. verandert in andere
aspecten (Fig. h :beweid; Fig. 5.onbeweid).Dit komt
dus neer op de vraag:
Waar zijn de eenheden van 1971 en 1976 gebleven?
In het tweede geval is uitgegaan van de oppervlakte die
de eenheid in 1976 inneemt en berekend waar elke eenheid
uit ontstaat (in procenten), kortom:
•Vi.irkomen de vegetatie-eenheden van 1976 vandaan?(Fig 6:
beweid; Fig 7' onbeweid).
A's V'Tbeelii van hoe de/.edia/'rammengelezen dienen te
*.-)••iennemen we aspect. '..1. uit figuur '»,we lezen van
bnvf.. r,iarheneden dat.de/.«»eenheid in het beweide deel
ov..Tr--isit in aspect 2.10 (1%), aspect 2.11 (55*5)en
--ir.ji.-rt2.1Q (13%). Dat 1*9% onveranderd blijft en 2%over»la.-it indetails (D)en eveneens ?'% als niet reële ver•»•i»'."in^(F)wordt beschouwd. Uit figuur Sblijkt dat inhet
.-ini-ewcide deel eenheid 3.1.overgaat inaspect 2.10 (17$),
.-'.11(1n%)en 2.19 (2%). Hier blijft 51*onveranderd en 8*
over in details (D)en ir.b%a!.-,niet reëele verandering (F)
hes/houwd.
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Uit figuur 6 leren we (van links naar rechts)dat aspect
3.1.inhet beweide deel voor 30%ontstaat uit aspect 2.11
en voor 65%uit "zichzelf".En daarnaast voor 5%»Is gevolg
van als niet reëel beschouwde verandering. Uit figuur 7
blijkt dat eenheid 3.1.in het onbeweide deel voor 5%uit
aspect 2.11 ontstaat en voor %Q% uit "zichzelf". Daarnaast
voor 15#als gevolg van veranderingen die niet reëel geacht
zijn
Deze diagrammen zijn aanschouwelijk gemaakt d.m.v.staafdiagrammen (Fig.8 t/m 13)i*aarin de percentages vande
eenheden die onveranderd zijn gebleven middels een arcering
zijn aangegeven.
Vervolgens worden in Fig. Ik alle voorkomende veranderingen
samengevat in een lijnenschema, waarin ter wille vande
overzichtelijkheid onderscheid wordt gemaakt tussen "grote"
en "kleinere"overgangen.Onder «rote veranderingen worden
verstaan die overgangen waarbij meer dan 20% van de oorspronkelijke eenheid verandert o£waarbij een eenheid voor
meer dan 20%uit een ander aspect ontstaat. Dit geldt eveneens voor het "gelijkblijven" van een eenheid.
TVn.Vlotte zijn in par. 3.1.7.de oppervlakte-percentages
gegeven die de verschillende eenheden innamen in resp.
197t'en 1971, waarbij tevens de relatief grootste veranderingen aangegeven worden.

- 68 Figuur 4*
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- Yêgatatia-aapactan 1971
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3.1.6. Percentuele verandering van het beweide enhet
onbeweide deel als geheel.
De diagrammen in fig.4 t/m 7 zijn het uitvloeisel van
een diagram, zovel één voor het onbeweide deelals één voor
het beweide stuk,met deabsolute getallen die het resultaat
waren vande vergelijkingsmethode (par. 2.1.^.), waarop een
correctie werd uitgevoerd (par.2.1.5«). Dit heeft geresulteerd inhet onderscheiden van veranderingen die reëel leken
(V), veranderingen als gevolg van het gedetailleerder (kunnen)
karteren (D)en veranderingen waarschijnlijk berustend op
inmeet- en tekenfouten e.d. ("grensfout" -

T).

In onderstaande tabel zijn deze "veranderingen" voor het
beweide enonbeweide deel als geheel gegeven. Dit houdt in
dat bijvoorbeeld de reële verandering van het beweide deel
als geheel berust op het totaal aantal punten dat vaneen
eenheid in een andere eenheid overgaat (na correctie)gedeeld door het totaal aantal punten binnen het beweide deel
(overeenkomend met het totale oppervlak van het beweide

gedeel te),
TABEL 19.

G - percentage van de eenheid dat niet veranderd
V- percentage dat verandert ineen ander aspect (na correctie)
D= percentage verandering dat berust op gedetailleerder karteren
F- "grensfout"; percentage verandering wat niet reëel lijkt.
BEWEID

ONBEI', ' E I D

G

<*2

%

k% %

V

kS

%

39

%

D

3

%

1

%

F

7

%

12

%

totaal

100 %

100

-80Dereëleverandering (V)kanopgesplitst wordeninveranderingendieuitsluitend berustenopuitbreidingvan
Elytrigiaspec,veranderingena.g.v.uitbreidingvanArtemisiamaritimaenverandering vandelagekwelder (1-eenheden).Deresultaten vandezeopsplitsingstaanintabel20.

TABEL 20.
A» verandering dooruitbreiding van (nagenoeg)uitslui1
tendElytrigiaspec.
Bs veranderingdooruitbreidingvan(nagenoeg)alleen
2
Artemisiamaritima.
C= veranderingvandelagekwelder (1-eenheden)
R= overige veranderingen
BEWEID

ONBEWEID

A

1 %

B

4 %

7 %

C

2 %

4 %

R

41 %

15 %

totaal

13

48 %

*

39 %

1
Veranderinga.g.v.uitbreidingElytrigia spec.Hieronderworden
devolgendeovergangenverstaan:
2.9 •*.2.10; (2.1,2.2,2.3,2.4,2.10en2.13)•*2.5;
(2,2, 2.13)-*2.4
2
Veranderinga.g.v.uitbreidingArtemisiamar.Hieronderworden
devolgendeovergangenverstaan:
(2.1,2.3en2.5)•*2.2
2.3,2.5en2.10)-» 2.4

2.2 -*2.14
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Uit deze tabel blijkt dat Elytrigia spec, zich inhet
onbeweide deel sterk uitbreidt en een groot deel vanhet
totaal aan veranderingen in dit deel omvat. Ook de
Artemisia breidt zich buiten het raster sterker uit en de
verandering vande 1-eenheden iseveneens groter.Dit betekent dat de overige veranderingen in het beweide deel
veel groter zijn (41 vs.15 %).
Ook bestaan er opvallende verschillen tussen beweid en
onbeweid wat de "grensfouf'-percentages (F)en "gedetailleerdheid" (D)betreft.Het F-percentage is inhet onbeweide deel bijna twee keer zohoog, terwijl het D-percentage daar veel geringer is.
In figuur k t/m7 zijn deze F- en D-percentages gespecificeerd door de verschillende eenheden, terwijl tevensde
percentages gegeven worden, per aspect, van het "gelijk
blijven" (G =diagonaal) en vanhet totaal der reële veranderingen (V). Ook deze gegevens zijn opgesplitst in twee
delen, n.1. één uitgaande van de situatie in 1971 ende
andere gebaseerd op de situatie in 1976.
3.1.7. Oppervlakte-percentages
De totale oppervlakte van het gekarteerde stuk kwelder is
3^,1 ha., waarvan 2*4,5ha. in beweiding isen de resterende
9.6 hn. niet beweid wordt.
Daar in 1971 de zgn."pollen" (2,0 ha.)niet gekarteerd
zijn wordt dit gedeelte verder niet in de resultaten betrokken. Voor de resultaten van dit in 1976 wel gekarteerde deel
wordt verwezen naar Bijlage II, vanwege het belang voor een
volgende kartering.Ook het gedeelte wat op de kaart van
19'6 aspect 1.0. wordt genoemd isniet in de resultaten betrokken, vanwege de "onbegrensdheid" vandeze eenheid. Deze
eenheid strekt zich immers uit tot betrekkelijk ver ophet
wad.

- 82 TABEL 2 1 .
OPPERVLAKTE (%)
BEWEID (22, ,9 h a . )

ONBEWEID ( 9 , 2 h a . . )
Aspect

1971

1976

1976

1971

N 1.0.
*.2 %

1,2 %

1,0 *

0,7

-

-

1,0 %

0,1 %

-

<S5 %

-

-

1.1.

0 , 9 %\

1.2.

2,7 *

1.3.
1.4.
N 1.5.

1,8 *

t

t

1,2 %

*i

1,2 %
1,4 %

t

3,3 %
-

t

2.1.

9,2 %

7,6 %

10,7 %

2,2.

5 , 9 %\

15,1 %

9,0 %

10,4 %

2.3.

0,1 % i

1,7 %

0,6 %

0,9 %

2.4.

12,6 * t

6,5 *

' S2 %

t

1,7 %

2.5.

12,3 % t

10,6 %

0,4 %

i

5,3 %

2.6.

0,1 *

-

1,6 %

2.7.

0,5 %

-

^,5 %

2.8.

1,1 %

1.3 %

5,0 % \

6,7 %

2,9.

6,0 % l

8,2 %

7,0 %

8,0 %

2.10.

6,1 % t

3,1 %

0,5 %

2.11.

3,4 %

4,8 %

9,3 %

2.12.

0,8 % \

2,1 %

9,2 %

2.15.

21,1 %

22,6 %

7,8 %

1,2 %

t

2,9 %

i
l
t

2,8 % \

2.14.

7,5 % t

3,1 %

1,0 %

2.15.

2,0 %

2,3 %

4,3 %

N 2.16.

-

0,2 %

N2.17.

-

1,0 %

N 2.18.

-

0,9 %

N 2.19.

0,8 %

6,3 %
16,8 %
7,7 %
6,3 %

t

0,1 %
3,9 *

t

14,5 %

i

5.1.

1,6 % \

2,5 %

4,8 %

4.

0,0 %

-

0,4 %

0,2 #

5.

1,0 %

1,2 %

0,5 %

0,5 %

6.

0,2 %

Maai ve] ld

0,5

Rest *

2.0 %

2,4 %

TOTAAL:

100,0 %

100,0 %

= ha

6,3 %

0,2

%

9 , 6 ha

9 , 6 ha

%

100,0 %
3 2 , 1 ha

100,0 #
5 2 , 1 ha
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Vv#

ad.Ub«l21.
H Onder rest wordt verstaan die gedeelten die in een van
beide karteringsjaren «el gekarteerd zijn, maar inhet
andere jaar buiten het oppervlak valt a.g.v. het niet
exact over elkaar heen vallen van beide kaarten.

Middels pijlen zijn de relatief grootste toenames(f),
respectievelijk afnames (i)aangegeven wat de oppervlakte
die de eenheid beslaat betreft.
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3.2. Permanente quadraten«
Van kS p.q.'s zijn distantie-berekeningen uitgeroerd,
zowel op floristische basis alsop grond van de bedekking. (.2.2.).

We beperken ons indit hoofdstuk tot het

beschouwen van p.q.'s van twee verschillende eenheden
(situatie 1971) «beweid enonbeweid. Dit als illustratie van de snelheid van de eventuele veranderingen ineen
aspect van dehoge kwelder (eenheid 2.9«)en eenaspect
van de lage kwelder (aspect 1.2.).
Deze resultaten worden gegeven in par. 3.2.2., terwijl
de resultaten van de overige p.q.'s in Bijlage Izijn
opgenomen.
Eerst wordt in par« 3*2.1 een overzicht gegeven van de
veranderingen die op grond van de vergelijking van deopnamen tussen 1971 en 1976 te zien zijn.Aan de hand van
de opnamen van de kS p.q.'s is in 1976 opnieuw gekeken
tot welk aspect deze behoren. Dit heeft geresulteerd in een
lijnen8chema als in par. 3.1.5., (fig 1*0 echter met veel
minder lijnen, zijnde overgangen. Dit lijnenschema (fig. 15)
wordt vergeleken met het lijnenschema dat het resultaat is
van het vergelijken van de twee vegetatiekaarten (fig. 1*0,
met dien verstande dat van dat schema enkel die lijnen
gebruikt worden die "ontspringen" in eenheden,waarin ook
p.q.'s gelegen zijn.Tevens zijn zowel de "grote"alsde
"kleinere" overgangen in één figuur opgenomen.
3.2,1.Lijnenschema overgang van tietaspect binnen p.q.'sinde
periode 1971 - 1976.
Uit het schema blijkt dat in het beweide deel uit de resultaten van de p.q.'s 17overgangen gedestilleerd kunnen worden,
waarvan 1' eigenlijk geen overgangen zijn daar zehet gelijkblijven van een eenheid voorstellen. Van deze eenheden blijken als resultaat van het vergelijken van de vegetatiekanrten
maar liefst 67overgangen te bestaan. En wel 35"grote"en
3^ "kleinere" overgangen.
Van de 17 lijnen uit het p.q.-schema behoren 15 tot de"grote"
en de andere 2 tot de "kleinere"overgangen, waarbijalde
10"onveranderde" overgangen tot de "grote"behoren.
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Het schema van de onbeweide p.q.'s geeft 13lijnen, waarvan
eveneens 10het onveranderd blijven van verschillende eenheden
inhouden. Uit de kartering blijken van deze aspecten ^9overgangen te bestaan, 20 "grote"en 29"kleinere".
Van de 13lijnen uit het p.q.-schema behoren 11 tot de "grote"
en de andere 2 tot de "kleinere"overgangen, waarbij9van
de tien "onveranderde" overgangen tot de "grote"overgangen
behoren.
Het blijkt dus dat de overgangen welke uit de resultaten
van de p.q.-opnamen geconcludeerd kunnen worden ongeveer de
helft van de "grote"overgangen levert, terwijl de informatie
over "kleinere"overgangen verwaarloosbaar is.Niet vergeten
dient teworden dat het grootste deel van die "grote"overgangen ook nog geen werkelijke overgangen zijn, maar het
onveranderd blijven van het aspect aanduiden.

3.2.2.Temporele veranderingen in p.q.'e.
Deze veranderingen in de tijd geven ons inzicht inde snelheid waarmee de vegetatie verandert. Gebeurt dit geleidelijk
of sprongsgewijs en in dat geval, wanneer (in welk jaar)gebeurt dat? Om dit te bepalen zijn van al de ^+6p.q.'s distantie-berekeningen uitgevoerd en wel op twee wijzen.Ten
eerste op basis van de bedekking der soorten en ten tweede
op enkel floristische basis (Df; Sorensen, 19^8). Van de
distantie op basis van de bedekking, waarvoor de BraunBlanquet opnamen èn de opnamen van 1976 met de decimale
schaal getransformeerd worden naar de schaal van
Van der Maarel waarna de berekening uitgevoerd kan worden
(D en D ;Londo, 1971).
S

X>

Ook deze distantie-berekeningen zi.jnweer op twee manieren
toegepast, n.1, ten eerste zijn de distanties van alde
opnamen van 1972 t/m 1976 afzonderlijk t.o.v.de opname in
1971 (uitgangssituatie) berekend.
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Ten tweede zijn steeds de distanties berekend tussen
de opnamen van twee opeenvolgende jaren, waaruit men de
grootte van de sprongen kan bepalen.Terwijl uit de vergelijking met de uitgangssituatie men de afwijking inde
loop der jaren met die begintoestand kan volgen.Echter
men weet daarmee nog niets over de richting van deafwijking. Het blijkt verschillende malen dat de beweide
en de onbeweide p.q« (welke inéén figuur zijn ondergebracht)ongeveer evenveel af gaan wijken van de beginsituatie, maar onderling totaal verschillend zijn.
Daarom zijn eveneens voor elk jaar de distanties berekend
die dan tussen de beweide en onbeweide p.q.'s bestaan,
welke eveneens in de grafieken vermeld zijn.Tevens is
deze distantie tussen de opnamen in 1976, naast dieop
basis van de naar de schaal van Van der Maarel getransformeerde bedekkingswaarden ook berekend zonder deze
transformatie, wat enkel mogelijk ismet opnamen dieallebei met de decimale schaal zijn opgenomen, zoals in 1976
voor het eerst geschied is.
Er zullen hier twee voorbeelden gegeven worden betreffende de veranderingen binnen p.q.'s die illustratief
zijn voor een aantal veranderingen, welke geconstateerd
zijn middels de uitgevoerde herhalingskartering.
Als eerst voorbeeld iseen p.q. genomen welke gelegen is
op de hoge kwelder en waarvan het aspect in 1971 bij
eenheid 2.9. (Festuca rubra, Armeria maritima, Plantago
maritima) isondergebracht. In 1976 ishet beweide p.q.
echter als aspect 2.7.gekwalificeerd, terwijl het onbeweide p.q. tot aspect 2.9. is blijven behoren (fig.16).
Als tweede voorbeeld een p.q. van de lage kwelder, welke
in 1971 tot eenheid 1.2. (Puccinellia maritima, Suaeda
maritima)is gerekend. In 1976 is echter het beweide p.q.
als aspect 1.1. (Salicornia europaea, Suaeda maritima)
en het onbeweide p.q.als eenheid 1.5« (Halimione portulacoides) gekenmerkt, (fig.17).
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-903.3* Beweid -onbeweid opnames»
De resultaten van de distantie-berekeningen worden in
figuur 18gegeven. De open kolommen stellen de distanties
naar soortsvoorkomen voor, de gearceerde kolommen de
distanties naar bedekkingsgraad. De distanties in deze
figuur zijn,voorzover dat mogelijk was,gemiddelden van
twee of drie distanties.
Deze laatste distanties hebben uiteraard betrekking op
paren opnames.
Deze paren hoeven niet noodzakelijkerwijs vlak bijelkaar
te liggen.
Wat betreft a. (figuur 16)liggen de opnames van één paar
op korte (1meter)afstand van elkaar.Dit is voor b.en
c.niet altijd het geval.Bij de berekeningen moest n.1.
worden uitgegaan van de aanwezige opnames, deze waren in
eerste instantie niet voor dit doel gemaakt.
Uit figuur 16 blijkt, dat de vergelijking van de distanties op soortsvoorkomen weinig oplevert. Dit in tegenstelling tot de vergelijking van de distanties op bedekkingsgraad, de gearceerde kolommen. Allereerst valt op,
dat de distanties in het onbeweide gedeelte in de meeste
gevallen het kleinst zijn, behalve wat aspect 3.1.en 2*8.
betreft.
Bij vier vegetatie-eenheden isde distantie inhet beweide
gedeelte het grootst. Voor de resterende drie vegetatieeenheden in deze figuur is de distantie het grootst tussen
de opnames, die aan weerskanten van het hek liggen.
Wanneer we het gemiddelde nemen van alle berekende distantiewaarden in het beweide gedeelte en dit vergelijken met
de gemiddelde distantie in het onbeweide gedeelte,blijkt
ook, dat de distantie-waarde in het beweide gedeelte het
grootst is (0,84 va 0,54).
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Distanties vanopnames inéénvegetatie-eenhoid.
a.Gem.dist.vanopnamesaanweerskanten vanhethek,
b.Gem.dist. vanopnamesinhetbeweide gedeelte.
c.Gem. dist.vanopnames inhetonbeweide gedeelte.
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3,^.Transekten loodrecht op de zonering

De transekten beschrijven de ruimtelijke volgorde, waarin
de vegetatie-eenheden kunnen voorkomen«
Deze volgorde isals volgt:

Op de hoge kwelder van

Op de lage kwelder van

een kom naar een duintje;

een kom (dichtgeslibde priel)
naar een oeverwal:

2.15

1.3

toenemend«

2.7

1.4

hoogte

2.9

2.12

2.19

2.8

2.11

2.13

transekten It/m IV

transekten V t/m VI

In figuur 19worden deuitkomsten gegeven van de distantieberekeningen.

(+NAP)
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% 5 . Stuwingstransecten
In figuur20 worden de resultaten gegeven van dedistan*
tieberekeningen volgens twee formules (2.1.2*). Deze figuur is samengevat in tabel 22.
In deze tabel ismet een+ eneen -teken aangegeven of
er al dan niet een vegetatie-gradiënt optreedt in eenbepaalde vegetatie-eenheid op basis van distanties.De tabel isaangevuld met gegevens betreffende de vegetatiestructuur*
Als voorbeeld bespreken we hier aspect 2**+.Uit figuur
blijkt dat de distanties groter worden naarmate deopnamen dichter bijhet hek liggen*
Opvallend isde geringe distantie tussen de opname die
in het onbeweide deel ligt en de opname die het verst
in het onbeweide deel ligt.Uit tabel22 blijkt dat
zowel de bedekking van de kruidlaag als van het dood
materiaal afneemt naar het hek toe.Ook het aantal
soorten per opname neemt toe naar het hek, terwijl
de hoogte van de vegetatie en de bedekking van de
moslaag nagenoeg niet veranderen.
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- 96Tabel 22.
Samenvatting van de gegevens over de opname in een transect,binnen
e'en vegetatie-eenheid,loodrecht op hat hak*
Vegetatie-aspect»
stuwing ( D - f l o r . )
0

1.4 2.1 2.2 2.4 2.8 2.9 2.11 2.12- 2.15 2.15 2,15 2.19 3.1
- - + +
•f
•f
+
+
+

stuwing(S-bedek.) _ - - ' + Bedek,kruidlaag • • • • 0 •
Bedek,doodnat.
1 0 • • X 0
Bedek,noslaag
X 0 • 0 X X
soorten-aantal
0 0 0 <#- 0 0
hoogtederveg.
0 0 0
0 ^ 0

+

+

+
X
X

X
X

•

0

Betekeniadarsyabolen:
•f aanvegetatie-gradiëntopbaaiarandadistantie-berekeningen
- gaangradientopbasisvandadistanties
• toename(indarichtingvannathak)
• afname(vanafhethak)
0 gaanverandering
X nietaanvesig

+

+

•

0*'

+

• 0
X
X

• 0
• 0
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3.6.Zoneringensuccessie (schema's)
Opbasisvanliteratuurgegevens (Westhof,19^7)betreffendeovergangen tussenvegetatie-aspectenopkwelders
hebbenweverschillendevegetatie-eenheden gerangschikt
ineenschemadateventueelietstemakenheeftmet
successie.Ditisintweedelenopgesplitst,n.1.één
schemavoorlagekwelder-oeverwal (A)enéénvooreen
kwelderkom(B).
Inelkvandeteschema'swordtsteedsvoorelkeeenheidgegevenvoorhoeveelprocentdezeeenheidineen
andereeenheidverandertdieinhetschemameernaar
rechts(+),respectievelijkmeernaarlinks(-) ligt.
Tevenswordtvanelkschemaeen"netto"resultaatgegeven.Alsvoorbeeld intabel23nemenweaspect2.8.,
'welkeeenheid inhetbeweidedeel (fig.4.)voor14#
overgaatinaspect 1.4.(linksinhetschema)envoor
35#inaspect2.12.envoor156inaspect2.13(in
totaaldus J>(>%naarrechtsinhet schema).Inhetonbeweidedeelgaateenheid2.8.(fig.5)voor 6%over
inaspect2.12.envoor34#inaspect2.13» (samen
dus kQ%naarrechtsinhetschema)entredenerin
hetgeheelnietveranderingen inde tegenovergestelde
richtingop.
A:-Schema LageKwelder-oeverwal
4.

- 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - ?-.8 - 2.12 - 2 . 1 3 - ( 2 . 5 ) *
- 1.5
(-)

(+)

IS

/V

.Ttitammt

f*

lil

i l
frirnA
* * * * *

l

(V*

A v i l*»<*<*

ffitmt*
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Tabel25t

ONBEWEID

BEWEID

Aspect

(-)

(•)

(-)

(+)

-

60*

1.1

5*

29%

1.2

15*

47*

1.3

29*

3*

1.4

2%

19*

2.8

14*

36*

-

40*

2.12

6*

-

3*

2.13

47*

-

1*

10* ( 1 9 * ) "
(14*)"

"NETTO"

18*

14*

1*

11* (22%y

26*
o

0

0

o

» Daarookditaspect (2.5.5Elytrigiaspec.)nietprecies
teplaatseniszijnderesultaten waarinditaspect
betrokken istussenhaakjesgeplaatst.
B* -SchemaKwelderkom
2.15 -2.7-2.9-2.10
(-)

<•)

t.ir

M

Cl*-«

Pfiruil
}«*«»• ff..
• { « M r . , IT.

fflTlf»

Tabel

IM«««.»

t y u T ^ l jr.

,

?4:

ONBEWEID

BEWEID

Aspect

(-)

(+)

2.15

-

10*

(-)

(+>

o

14*
o
25*

2.7

19*

18*

2.9

29*

1*

1*

2.10

11*

-

8*

"NETTO"

17*

5*

2*

deeenheid komt inhetdesbetreffendedeelnietvoor,

17*
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't.DISCUSSIE
4.0. Inleiding
't.0.1.Introductie
Allereerst zal in par.4,0.2.een beschouwing gemaakt
worden van verschillende algemene zaken, zoalsmethode,
onderzoekterrein, klimaat e t c . Dan zal in par 4.1.1.
een algemeen beeld geschetst worden van de aard der veranderingen.Vervolgens zullen de plaatsgevonden overgangen meer in detail besproken worden (par.4.1.2.)
d.w.z.dat bijelke overgang een beschouwing gemaakt
wordt over de verandering in de soortsamenstelling of
structuur waarop de overgang berust.In par.4.1.3.
zullen deze overgangen samengevat worden aan dehand
van het lijnenschema (fig. 14)en de oppervlakte-veranderingen (3« 1 «7»).Op basishiervan volgt in hoofdstuk4.6.de discussie waarin deze overgangen in verband worden gebracht met successie.
4.0.2.Algemeen
Bijhet bespreken vanalle veranderingen dient vooropgesteld te worden dat we te maken hebben met verschillende personen welke in 1971 resp. 1976 hebben gekarteerd. Dit kan zeker van invloed geweest zijn bijalde
arbitraire beslissingen die gemaakt moesten worden,
zoals het vaststellen van een grens tussen twee eenheden, het onderbrengen bijeen bepaald aspect enz.
Ook onze interpretatie van de beschrijving der vegetatie-eenheden van 1971 kan afwijken van de "oorspronkelijke" inhoud. Deze interpretatie is weliswaar altijd
persoonlijk en dus arbitrair, maar werd wel bemoeilijkt
door het feit dat in 1971 de illustrerende opnamen met
een zeer groffe schaal zijn opgenomen (Braun-Blanquet
klassiek). De onderlinge verhoudingen, wat de bedekking
betreft, tussen soorten zijn dan moeilijk te bepalen,
daar een aantal symbolen zowel op de bedekking als
de aantallen betrekking kunnen hebben.

- 100-

Vandaar dat de opnamen in 1976met de decimale schaal
gemaakt zijn en tevens zijn ingeraeten,opdat volgende
karteerdershopelijk minder problemen met interpreteren
krijgen.
Hiertoe kunnen ook de transekten bijdragen, die gelegd
zijn loodrecht op de zonering van een aantal aspecten
waartussen geleidelijke overgangen bestaan (hoofdstuk
3.4.).
Wat het onderzoekterrein aangaat moet men zich realiseren dat debeide delen, beweid en onbeweid, nogal
verschillen in synoecologisch opzicht. Immers het onbeweide deel ligt aan de randen, wat inhoudt dat dit
deel grotendeels bestaat uit oeverwal (-vegetaties).
Dit blijkt ook uit de oppervlakte-percentages vande
eenheden (3. 1 .7.), waaruit blijkt dat verschillende
aspecten in het geheel niet inhet onbeweide deel
voorkwamen in 1971« Het isdus zeker niet zo dat het niet
beweide stuk een ideale "blanco" is t.o.v.het beweide stuk.
Ook de invloed die de droogte, eventueel in combinatie
met beweiding, op de vegetatie gehad kan hebben moet
onderkend worden. Al de zomers in de periode 1971 -197*+
zijn relatief droog geweest en die van 1975 en 1976 zelfs
extreem droog. Deze droogte zou de reden kunnen zijn
dat een aantal soorten verdwenen zijn in het onderzoekterrein, zoals blijkt uit de soortenlijst (3.1»1.)«
Soorten als Aira praecox, Centaurium littorale,
Centaurium pulchellum, Eleocharis palustris ssp.uniglumis, Hieracium umbellatum, Juncus bufonius, Linum
Catharticum, Parapholis strigosa, Sagina nodosa,
Trifolium campestre, Trifolium dubium en Viola canina
zijn in 1976 niet aangetroffen.Ook andere soorten bijv.
Trifolium repens, zijn wat voorkomen betreft sterk achteruitgegaan (resultaten p.q.'s mond.med. Allersma).
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Dit isde raden geweest oa deze soort te schrappen
als karakteristiek voor aspect 2,9., in plaats daarvan isPlantago naritima alskenmerkend voor die eenheid gekosen.
Eveneens ishet zo dat ook in het onbeweide deel externe invloeden optreden als betreding door toeristen,
begrazing door konijnen enhazen en incidenteel maaien,
wanneer er een tekort is*voorhet vee»
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'+*0*^* q c d e t a J L l l e «rdheid en niet reële overgangen

Verschillende overgangen zijn dusalsniet reëel beschouwd
en andere als gedetailleerdheid (2.1.5.)• DeEe zogenaamdeF-en D-percentages zijn vermeld, gespecificeerd voor
elke eenheid, infig.4 t/m 7 (3.1.5).
Beschouwen wede F-percentagesinhet beweide deel,
dan zien we dat de aspecten 1.2., 1.3*» 2.3»,2.4.,2.6.,
2.7 en2.14.voor een groot deel overgaan in aspecten
wat aleniet reëel wordt gezien.Aspect 2.14.hoort eigenlijk niet in dit rijtje thuis,daar het indat geval slechts
om een klein oppervlak gaat.Deandere aspecten hebben
gemeen dat se bestaan uit veelal een groot aantal kleine
vlakken, waardoor ze een relatief grote "omtrek" (grens)hebben en percentueel een grotere "grensfout"hebben.Inhet
onbeweide deel betreft dit overgangen van de eenheden 1.1.,
1.2., 2.9 «n 2.12.
Het ontstaan als gevolg van "grensfouten" betreft inhet
beweide deel voornamelijk de aspecten 1.1., 1.2.,2.1 en
2.14en in het onbeweide deelde eenheden 1.4.,2.6 en2.8.
Deze percentages zijn gerelateerd aan de totale "omtrek"
van de vlakken van de verschillende eenheden, maar ookaan
de absolute grootte (oppervlakte).Als deze gering ishebben deze getallen een zo grote variantie dat ze weinig
waarde hebbeti.
Het feit dat het F-percentage in het onbeweide deel aanzienlijk hoger isals in het beweide deel kan temaken
hebben met een (relatief)grotere totale omtrek. Inhoeverre het te doen heeft met het eventueel moeilijker
vaststellen van de grenzen inhet onbeweide deel isdus
niet precies na te gaan.
Het overgaan in details betreft in het beweide deel voornamelijk aspect 2.11., waarbij deovergangen in deeenheden 2.9., 2.7 «n 2.15 als gedetailleerdheid zijn beschouwd.
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Evenals de overgang van aspect 3.1.in deze zelfde eenheden
en de overgang van eenheid 2.10.in aspect 2.7.«n 2.15.
Het handelt steeds om kleine vlakken in "laagtes"die
misschien in 1971 onopgemerkt zijn gebleven (par.2.1.5»)
vanwege dominantie van enkele soorten. Inhet onbeweide
deel zijn het ook de aspecten 3.1.en 2.11.die gedeeltelijk in de eenheden 2.9* «n 2*7» overgaan.
Daarnaast gaan in het beweide deel ook de eenheden 2.8.,
2.12 en 2.13 deels in "detail"over in aspecten vande
lage kwelder (1-eenheden), dusookde "lagere"delen
binnen deze eenheden.Tenslotte gaan de Juncus-maritimus-eenheden 2*1.en 2.2.deels over inaspect 2.6«,
2.7. en2.15* Kleine vlakken, die misschien a.g.v.beweiding groter geworden zijn en daardoor in 1976apart
gekarteerd. Vooral wat dit laatste geval betreft ishet
nifttonvoorstelbaar dat dekarteerders in 1976 misschien
andere criteria hanteerden wat het minimura-oppervlak betrof.
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^•1* V t r a n d T i m t n vegetatie
4. 1 .1.Algemeen beeld der veranderingen
Uit de resultaten van depercentuele veranderingen
vanhet beweide en onbeweide deel als geheel (hoofdstuk
3*1*6.)blijkt dat de vegetatie in het beweide deelweliswaar meer verandert, kwantitatief bekeken,alsinhet
onbeweide deel,maar niet veelneer (<t8£ ra.

39%)- Dit

stemt niet overeen met de eventuele vooronderstelling
dat het onbeweide deela.h.w.een "blanco"sou zijn
voordit onderzoek betreffende de effecten van begrazing.Er treden wel degelijk veranderingen op inhet
onbeweide deel.Nu is er zeker in het aan het fietspad grenzende deel en ook het stuk langs de 2e slenk
sprake van externe invloeden zoals betreding door
toeristen en incidenteel maaien.Op sommige plaatsen
inhet onbeweide deel iswellicht ook begrazing door
konijnen oorzaak van veranderingen.Dit is waarschijnlijk ook wel het geval in het beweide deel,waar het
echter niet te scheiden is van de begrazing door koeien.
In het beweide deel is ook steeds meer sprake van begrazing door ganzen en smienten, waarvoor de vegetatie
waarschijnlijk dankzij de grote grazers aantrekkelijk
wordt. Immers deze zorgen voor een korte vegetatie met
voor deze kleine grazersaantrekkelijke soorten en/of
structuur van de vegetatie.
Naast het overdenken van deze invloeden, die eveneens
bijdragen tot de veranderingen inhet onbeweide deel,
hebben we de veranderingen, voor zowel het beweide als
het onbeweide deel,opgesplitst. En wel in veranderingen
die enkel het gevolg zijn van uitbreiding van Elytrigia
s p e c , veranderingen die enkel het gevolg zijn van uitbreiding van Artemisia maritima en verandering vande
lage kwelder.Het bepalen van deovergangen die voornamelijk gebaseerd zijn op veranderingen in bedekking
van genoemde soorten isuiteraard min ofmeer arbitrair.
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Het blijkt dat 135*van het totale oppervlak inhet
onbeweide deel verandert uiteraard als gevolg vanuitbreiding van Elytrigia spec,en 7%alleen als gevolg
vanuitbreiding vanArtemisia maritima.De verandering
van de lage kwelder isvier procent van het totale oppervlak vanhet onbeweide deel.Dit betekent dat uiteindelijk 15$van het totaal inandere dan genoemdeaspecten (tabel 2) verandert.
Inhet beweide deel verandert slechts één procent van
het totale oppervlak alsgevolg van uitbreiding van
Elytrigia spec,enook maar vier procent a.g.v.uitbreiding van Artemisia maritima, wat ongeveer de helft
isvan het percentage in het niet beweide deel.Ookde
verandering vande lage kwelder is inhet beweide stuk
twee maal soklein alsin het onbeweide deel.Dit houdt
indat in het beweide deel uiteindelijk 41$vanhet
totale oppervlak overgaat in eenheden, wat niet gebaseerd
isop uitbreiding van een der beide soorten.
Het blijkt dus dat de zogenaamde "overige" veranderingen
in het beweide deel bijna drie keer hoger isdan inhet
onbeweide deel (**!% vs. 15$).Ook de verscheidenheid
(aantal)overgangen isinhet beweide deel groter dan in
het onbeweide deel, zoals blijkt uit figuur 14.
In het beweide deel bestaan 78overgangen en in het onbeweide
deel 56.
Zoals behandeld in hoofdstuk 2.5» zijn verschillende
overgangen als niet reSel beschouwd, daar zewellicht berusten op inmeet- en/of tekenfouten (F="grensfout")
ofwel dat zehet gevolg waren van gedetailleerder (kunnen)
karteren (D="detail").De indruk bestaat dat inderdaad
sprake is van gedetailleerder kunnen karteren, dit als
gevolg van het scherper worden van de grenzen doorde
begrazing. Deze indruk bestond ook bij het vergelijken
van de luchtfoto's (mondelinge mededeling, D.Thale).
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De resultaten wijzen inderdaad in deze richting«
In het beweide deel blijkt 3%vanhet totale oppervlak
over tegaan inaspecten wat alsgedetailleerd isbeschouwd tegen "\% in het onbeweide deel.
Dat details a.h.w. beter "zichtbaar" zijn geworden als
gevolg van begrazing kan men zich voorstellen wanneer aen
bedenkt dat de vegetatie, destijds in 1971« ongeveer
2 0 - 3 0 ca.hoog was ("een wuivende Festuca-vlakte"; aond.
mededeling Van der Duia). Dit was in 1976een zeer kort
afgevreten (- 5ca«)vegetatie,die inhet algemeen soortenrijker is geworden.
Dat er sprake kan zijn van het scherper worden vande
grenzen door begrazing blijkt misschien ookuit het
"grensfouf'-percentage,hetgeen in het onbeweide deel
bijna twee maal zohoog isals inhet beweide stuk
(12$vs 7%)>Kennelijk geeft het vaststellen vaneen grens
in het onbeweide deel meer problemen dan inhet beweide
deel.Dit zou kunnen duiden op scherpere grenzen inhet
beweide deel* Ook speelt hier echter nog een andere factormee (4*0.5*)
In het algemeen wordt het ontstaan van "scherpe" grenzen
gezien alshet resultaat van (te)intensieve begrazing.
Er lijkt in het onderzoekgebied inderdaad sprake te zijn
van betrekkelijk intensieve begrazing, gezien de veebezetting. Deze veebezetting zou wel eens kunnen betekenen
dat in de afgelopen droge zomers,waarin een geringe primaire productie, eigenlijk sprake is geweest van vrij
intensieve begrazing.
Dergelijke veronderstellingen kunnen getoetst worden door
in het gebied locaal de veranderingen van de vegetatie
te bepalen en deze te relateren aan de daar heersende
begrazingsdruk, waarvoor een maat gevonden isin het onderzoek van Allersma (1976, 1977)« n gegevens van voorhanden
zijn en komen.
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aspecten, beweid en onbeweid
Indeze paragraaf worden puntsgewijs de kwalitatieve
aspecten van de verschillende overgangen besproken, voornamelijk gelet op soorten.Voor de kwantitatieve gegevens
wordt verwezen naar par.3»1»5» (fig* 4 t/m 7)»
Tevens wordt verwezen naar de beschrijving der eenheden
in par 3.1.4.

Aspect 1.1.Salicornia europaea en Suaeda maritima
In het beweide deel blijft het grootste deel van deze eenheid onveranderd. Daarnaast veranderd de eenheid in deaspecten 1.2. (uitbreiding Puccinellia maritima en Limonium
vulgare en ook Suaeda maritima), 1.3« (uitbreiding Limonium
vulgare en Puccinellia maritima)en 1.4. ,waarbijnaast
uitbreiding van Limonium vulgare en Puccinellia maritima
ook Plantago maritima, Triglochin maritima en Artemisia
maritima "verschijnen".Een klein deel van aspect 1.1.
wordt "kale grond" (aspect 4.),wellicht door betreding.
Omgekeerd ontstaat de eenheid voor een deel uitde aspecten
1.2.en 1.3*i waarbij dus een afname van soorten als
Limonium vulgare en Puccinellia maritima in het geding is.
In het onbeweide deel daarentegen blijft de eenheid slechts
voor een klein deel onveranderd en gaat bijna de helft over
in aspect 1.2.en voor een klein deel in aspect 1.5»» wat
inhoudt dat Halimione port. facies-vormend wordt.
In dit deel ontstaat aspect 1.1.enkel uit "zichzelf"en
uit aspect 5', wat wil zeggen dat plaatselijk de slenkranden begroeid zijn geraakt met vooral Salicornia en ook
wel Suaeda maritima.
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Deze eenheid blijft inhet beweide deel slechts voor een
klein deel gelijk.Eveneens een klein gedeelte verandert
inaspect 1.3» wat voornamelijk opuitbreiding van Limonium
vulgare berust* Een vrijgroot deel gaat over inaspect 1»*+.,
waarbijnaast Limonium vulgare ook soorten als Plantago
maritima, Triglochin maritima en Artemisia maritima sich
hebben uitgebreid. Deovergang inaspect 1.1.isreedsbehandeld en die in aspect k, betekent dat ook deze vegetatie plaatselijk door de koeien vertrapt wordt.
Voor een groot deel ontstaat aspect 1.2.uit eenheid 1.3.,
wat juist de achteruitgang van Limonium vulgare inhoudt.
Een kleiner deel ontstaat uit aspect 1.1.en reeds bij
die eenheid besproken.Ookhier blijkt dat een eenheid
overgaat in een ander aspect op de ene plaats, terwijl
elders die eenheid juist uit dat aspect blijkt te zijn
ontstaan.
In het onbeweide deelblijft de eenheid slechts vooreen
klein deel onveranderd. De grootste overgang isdie in
aspect 1.5.« waarbijHalimioneport. facies-vormend wordt.
Een klein part gaat over in aspect 1.*+.,wat een toename
van Limonium vulgare, Triglochin maritima en Plantago
maritima betekent en een afname van vooral Suaeda maritima.
In tegenstelling tot het beweide deel gaat de eenheid in
het niet beweide deel niet over inaspect 1.1., waar het
daarentegen wel voor drie-kwart uit ontstaat. Daarnaast
ontstaat de eenheid voor een klein deeluit "zichzelf"en
ook uit aspect 5'* wat wil zeggen dat de randen vande
"grote"slenken hier en daar begroeid zijn geraakt met
voornamelijk Suaeda maritima enook Salicornia en
Puccinellia maritima.
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Deze eenheid, welke enkel inhet beweide deel voorkomt,
blijft bijna voorde helft onveranderd. Een niet onbelangrijkdeel gaat over inaspect 1.2«,wat neerkomt op een
sterke achteruitgang van Limonium vulgare.Dit geldt ook
voor de overgang inaspect 1.1.,waarbijook Spergularia
spec, enAster tripolium in bedekking afnemen evenalsook
Suaedamaritima. Deeenheid blijkt eveneens uit deze beide
aspecten te kunnen ontstaan, dusweer locale verschillen.
Een klein deel ontstaat noguit aspect 1.4.Dit betekent
een afname van Plantago maritima,Juncus gerardii enArtemisia maritima en een toename van de bedekking van Limonium
vulgare.Voor het grootste deel ontstaat aspect 1.3.echter
uit "zichzelf".

Aspect 1.4,Limonium vulgare en Plantago maritima
Deze eenheid, welke deenige onbeweide associatie van het
Puccinellion zou zijn die bij beweiding overgaat inhet
Puccinellietum maritimae, blijft in het beweide deel voor
bijna drie-kwart onveranderd. Voor een deelgaat de eenheid over inaspect 2.12. (toename Artemisia maritima en
Festuca rubra), welk aspect echter niet tot het Puccinellion
gerekend kan worden (par. 3.1.4»)• Een klein deel gaat over
in eenheid 1.3»» wat neerkomt op een afname van Plantago
maritima, Juncus gerardii en Artemisia maritima en een
toename van de bedekking van Limonium vulgare.De ontwikkeling van dit aspect zou echter door begrazing onderdrukt worden (Beeftink, 1965; par. 3» 1 »4.). Het kan zijn
dat de voorspelde gevolgen van begrazing inons onderzoekgebied (nog)niet plaatsvinden a.g.v.andere factoren die
een rol spelen.Feit is,dat de eenheid zich zelfsheeft
uitgebreid (par 3«1»7.), daar dit aspect ook noguit verschillende andere eenheden blijkt teontstaan. De eenheid
ontstaat voor ongeveer de helft uit "zichzelf" en daarnaast
voor het grootste deel uit aspect 2.8.,wat een sterke
afname van Artemisia maritima inhoudt.
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Voor «en klein deel gaat aspect 1.*t*ookover in aspect
2.8.Het ontstaan uit de eenheden 1.1., 1.2.en 1*3.is
reeds behandeld bijdeze aspecten.Het ontstaan uit aspect 2.12.,waarin de eenheid ook in over kan gaan,betekent juist een afname van soorten alsArtemisia maritima en Festuca rubra.
In het onbeweide deelwas aspect 1.4.in 1971 niet aanwezig i.t.t.in 1976,waar een klein oppervlak uitaspect 1.2.blijkt teontstaan.

Aspect 1.5.Halimione portulacoldes
Deze in 1976nieuw onderscheiden eenheid, welke uitsluitend inhet onbeweide deel voorkomt, ontstaat voor een
belangrijk deeluit de aspecten 1.1.en 1.2.
Deze plekken zijn a.h.w.dichtgegroeid met Halimione
portulacoïdee.Een belangrijk deel "ontstaat"uit aspect
2.13*i wat echter ook het gevolg van gedetailleerder karteren kan zijn.Namelijk dat alwel aanwezige laagtes in
eenheid 2.13.« destijds te klein om tekarteren, volgegroeid zijn met Halimione en daardoor opvallender en ook
groet genoeg om te karteren.Vervolgens blijkt een niet
onaanzienlijkdeel te ontstaan uit aspect 5'.d.w.z.water.
Inhoeverre het waarschijnlijk isdat in vijf jaar zich een
dergelijk oevervegetatie ontwikkelt ismoeilijk tebeantwoorden.
Aspect 2.1.Juncus maritimus
Dit aspect is in het beweide deel hoofdzakelijk gelijk gebleven.Een deelgaat over inaspect 2.2..,

wat neerkomt op

uitbreiding van Artemisia maritima.Een klein part gaat over
in eenheid 2.*+.,wat uitbreiding van Artemisia enElytrigia
betekent. Een zeer klein deel gaat over in aspect 2.3« en
houdt indat Festuca rubra zich heeft uitgebreid en wellicht
ook dat de bedekking van Juncus maritimus is afgenomen.
De eenheid ontstaat eveneens voor een deel uit aspect 2.2.
en dat duidt erop dat plaatselijk ook de Artemisia verdwijnt.
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daarnaast ookuit de aspecten 2.3.,2.4.en2.5»,wat
inalle gevallen een sterke achteruitgang van Elytrigia
spec,betekent enook vanArtemisia maritima inhet geval van het ontstaan uit aspect 2.4.,hoewel deze soort
hier niet noodzakelijkerwijsin voor behoeft te komen.
Inhet geval vanhet ontstaan uit aspect 2*5* breidt zich
misschien Juncus maritimusuit, maar het kan ook zijn
dat deze soort somswel inaspect 2.5* aanwezig isen
a.h.w. "onzichtbaar". Door het wegvreten van de dominante
soort (Elytrigia)zou dan Juncus maritimus aspectbepalend kunnen worden, ondanks een geringe bedekking.
Inhet onbeweide deel blijft de eenheid eveneens voorhet
grootste part onveranderd. Een geringer percentage gaat
over inaspect 2.2.,terwijl ook kleine overgangen bestaan inde aspecten 2.4.en2.5*« wat uitbreiding inhoudt
van respectievelijkElytrigia plus eventueel Artemisia
(aspect 2.4.)enenkel Elytrigia,misschien ten koste van
de Juncus maritimus (aspect 2.5.)*
Omgekeerd blijkt de eenheid ookuit deaspecten 2.2.,2.4.
en 2.5* te ontstaan.Een klein percentage ontstaat uit
aspect 2.3*, misschien door uitbreiding van Juncusmaritimus en/of achteruitgang van Elytrigia s p e c , wat echter
niet door begrazing (tenminste niet door koeien) te verklaren is.Uiteraard kan ook sprake zijn van het nooit
te achterhalen feit dat in dergelijke gevallen het onderscheid tussen de aspecten 2.1.en 2.3» destijds (1971)
reeds een "grensgeval"was op die plaatsen.
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Inhet beweide deel blijft deze eenheid voor meer dan de
helft gelijk.Een deel verandert in aspect 2.1.t wat een
sterke afname van Artemisia inhoudt en een deel verandert
in aspect 2.*+.,welke overgang een uitbreiding van
Elytrigia betekent. Een klein deel gaat over inaspect 2.T+.,
wat neerkomt opuitbreiding van Artemisia maritima zodat
deze soort dominant wordt.Een zeer gering percentage gaat
over inaspect 2*3* waar dus de Artemisia verdwenen ende
Elytrigia en Festuca rubra toegenomen moet zijn* Omgekeerd
blijkt de eenheid ook uit deze aspecten teontstaan, wat
wijst op locale verschillen.
Ook gaat een klein deel over in aspect 2.5» waar Elytrigia
volledig dominant wordt.
Daarbij blijkt eveneens dat de eenheid voor eenklein part
ookuit aspect 2*5» ontstaat, wat inhoudt dat Elytrigia
sterk achteruit isgegaan enJuncus maritimus zichwellicht heeft uitgebreid evenalsArtemisia maritima.
In het onbeweide deel blijft de eenheid vooreen kwart
onveranderd, maar gaat eveneens over in de aspecten 2.1.,
2.'+.en 2.1^., hoewel deze laatste twee overgangen groter
zijn als in het beweide deel en de eerste aanzienlijk
kleiner.
Daarnaast gaat hier een klein deel over inaspect2.5»%
wellicht het gevolg van een sterke uitbreiding van Elytrigia.De eenheid ontstaat inhet niet beweide deel eveneensuit de aspecten 2.1.en 2.'t.,hoewel het ontstaan
uit deze laatste (afname Elytrigia)niet overeenstemt met
het algemene beeld dat Elytrigia spec, toeneemt inhet
onbeweide deel en afneemt in het beweide stuk.
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Deze eenheid is zowel in het beweide als inhet onbeweide
deel sterk gereduceerd in oppervlakte (par.3»1*7«).Inhet
beweide stuk gaat bijna twee-derde over inaspect 2.1.,wat
neerkomt opachteruitgang van Elytrigia enwellicht ook van
Festuca rubra.Een klein deelgaat over inaspect 2.2.,wat
betekent dat naast deachteruitgang van bovenstaande soorten
Artemisia maritima zichuitbreidt.Ook de overgang in aapect
2»h, betekent waarschijnlijkuitbreiding vanArtemisia en
misschien ook van Elytrigia "ten koste van"Festuca rubra.
Slechts een zeer gering deel van het aspect blijft onveranderd.
De eenheid blijkt echter deels ook te ontstaan uit deaspecten 2.1. (afname Festuca rubra en misschien toename
vanJuncus maritimus), 2.2. (afname Artemisia maritima)
en ook uit aspect 2.5*« wat een teruggang in bedekking van
Elytrigia spec, betekent waardoor Juncus maritimus meer
(mede)het aspect kan bepalen en/of zich misschien ook
uitbreidt. Inhet onbeweide deel daarentegen gaat de eenheid slechts voor een gering deel over in aspect 2.1.
(zie aldaar), maar een veel groter part (twee-derde)
in aspect 2.^., terwijl bijna een kwart overgaat inaspect 2.5*, dus toename van Elytrigia spec.
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Aspect 2.**.Elytrigla spec«,Juncusmaritimusen
Artemisia maritima

Deze eenheid blijft inhet beweide deel voor een betrekkelijk klein deelonveranderd.Een groot deel verandert in
aspect 2.2.,afname van Elytrigia en een kleiner part in
aspect 2.1.,wat afname vanElytrigia en Artemisia betekent.
Probleem hierbij is echter dat Artemisia niet altijd aanwezig indit aspect (par 3«1•*+•), (tabel 5)« vat deze soort
ongeschikt maakt als differentiërende soort t.o.v.aspect
2.3* De eenheid ontstaat slechts voor een klein deeluit
"zichzelf"enook voor een zeer klein deeluit aspect 2.3.,
wat inhoudt uitbreiding vanElytrigia en eventueel ook
van Artemisia maritima.Voor bijna een derde deel ontstaat
de eenheid uit aspect 2.2.(toename Elytrigia spec.)en
voor bijna de helft uit aspect 2.5«,»at neerkomt op uitbreiding van Juncus maritimus en misschien ook Artemisia,
terwijl de Elytrigia afneemt.Het is echter niet ondenkbaar dat in 1976het voorkomen van Juncus maritimus eerder
aanleiding isgeweest om het aspect bijeenheid 2.4.onder
te brengen*
In het onbeweide deel blijft de eenheid weliswaar voor
een aanzienlijk groter deel onveranderd, maar toch nog
voor minder dan een derde.Een kleiner deel gaat over in
aspect 2.1.,wat betekent dat Artemisia maritima en
Elytrigia spec,afnamen.Dit stemt niet overeen met het
feit dat deze soorten in het algemeen juist toenemen inhet
onbeweide deel.Veel kleiner als in het beweide deel is
de overgang in aspect 2.2.,wat ook neerkomt op achteruitgang van Elytrigia spec,in het niet beweide stuk.
Bijna een kwart gaat over in aspect 2.1^., wellicht door
een sterke uitbreiding van Artemisia maritima misschien
"ten koste van"Elytrigia spec.Ook gaat een deel over
in aspect 2.5»,dat betekent dat Elytrigia spec,zich
sterk heeft uitgebreid.
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De eenheid ontstaat eveneens uit aspecten 2.1., 2*2, en
2.5., maar ookuit aspect 2.3«,2*10. en2*13*
Het ontstaan uit aspect 2.10.betekent eenuitbreiding van
Elytrigia enhet verschijnen van Artemisia maritima.Het
ontstaan uit aspect 2.13* betekent dat Elytrigia sterk is
uitgebreid en misschien Juncusmaritimusnieuw verschijnt.
Ook het ontstaan uit aspect 2*14.berust op toename van
Elytrigia.

Aspect 2.5» Elytrigia spec.

Deze eenheid, soms bijna een "monoculture"van Elytrigia
s p e c , gaat inhet beweide deel over inmaar liefst negen
andere aspecten.Deovergangen inde aspecten 2.1.,2.2«,
2.3* en 2,k. sijn reedsbijdeze respectievelijke eenheden
behandeld. De overgangen inde andere eenheden berusten
allemaal op een sterke afname van de bedekking van
Elytrigia s p e c , waarbij differentiatie optreedt in verschillende andere aspecten afhankelijk van de soorten
die nu kennelijk een kans krijgen.
De eenheid ontstaat inhet beweide deel voornamelijk uit
"zichzelf", wat echter slechts zes procent is vanhet
oppervlak dat de eenheid in 1971 besloeg.
Geringe percentages ontstaan uit de eenheden 2.2., 2,h. en
2.10., dit betekent dat plaatselijk Elytrigia zich ook
heeft uitgebreid.
In het onbeweide deel blijft daarentegen de eenheid voor
iets meer dan de helft onveranderd en gaat wel ook een
groot deel over in aspect 2.4.Kleinere gedeelten gaan
over in de aspecten 2.1., 2.2,,

2.10.en 2.19«,welke

laatste twee overgangen wellicht het gevolg zijn van betreding door toeristen. De eenheid ontstaat hier echter
wel uit acht andere aspecten. Naast voor bijna de helft
uit "zichzelf" ontstaat de eenheid voor bijna een kwart
uit aspect 2.13»i waar in de Artemisia-vegetatie pollen
Elytrigia spec,ontstaan dan wel zich uitbreiden. De andere
overgangen berusten eveneens op sterke uitbreiding van
Elytrigia s p e c , waardoor deze soort dominant wordt.
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Aspect 2.6.Festuca rubra en Limonium vulgare

Deze eenheid, welke in 197"!alleen in het beweide deel
voorkwam, blijft ongeveer voor een kwart gelijk.Een klein
deel gaat over in aspect 1.4.,wat betekent dat Festuca
rubra practisch verdwenen is en "vervangen" doorJuncus
gerardii, Puccinellia maritima en Triglochin maritima etc.
De overgang in aspect 2.7. berust op het verdwijnen van
Limonium vulgare evenals de overgang in aspect 2.9.« waarbijookhet aandeel vanJuncus gerardii minder wordt.
Deovergang inaspect 2.15.betekent echter toename van
Juncus gerardii "ten koste van "Festuca rubra.De overgang inaspect 2.12.houdt in dat Artemisia maritima
sterk is toegenomen.Omgekeerd ontstaat aspect 2.6.ook
uit genoemde eenheden en wel voornamelijk uit aspect 2.12.,
wat dus afname van Artemisia maritima betekent.
In het onbeweide deel iseen zeer klein oppervlak met aspect 2.6.ontstaan en wel uit de aspecten 2.9.(verschijnen
Limonium vulgare)en 2.15«,uitbreiding van Festuca rubra
en Limonium vulgare en afname van Juncus gerardii e.d.
Aspect 2.7« Festuca rubra en Juncus gerardii

Inhet beweide deel blijft ook deze eenheid voor een kwart
onveranderd. Daarnaast gaat een kleiner part over in aspect
2.9.» wat afname van Juncus gerardii en toename van Festuca
rubra betekent. De overgang inaspect 2.15. berust op toename van Juncus gerardii,Qlauxmaritima en Triglochin
maritima. De verandering inaspect 2.6. betekent het verschijnen van Limonium vulgare, terwijl de overgang inaspect 2.12. voornamelijk berust op uitbreiding van Limonium
vulgare en Artemisia maritima. De eenheid ontstaat uit dezelfde eenheden, maar voornamelijk uit aspect 2.9« (toename Juncus gerardii) en uit "zichzelf".
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Aangezien deze eenheid in 1971 niet in het onbeweidc deel
voorkwam, kunnen we helaas geen vergelijking maken tussen
beweid enonbeweid. In 1976 isweleen klein oppervlak als
aspect 2*7* gekarteerd, wat isontstaan uit aspect 2.9* en
vooral uit aspect 2.15.Dit betekent,Toor deze laatste
overgang, dat Festuca rubra zichuitbreidt, terwijl soorten
alsJuncus gerardii e.d. afnemen.

Aspect 2.8.Festuca rubra,Juncus gerardii,Artemisia
maritima, Triglochin maritima.

Bijna de helft van deze eenheid blijft onveranderd inhet
beweide deel.Een groot deel gaat over in aspect 2.12.,wat
berust opuitbreiding van Festuca rubra en afname inbedekking vanArtemisia maritima. Bij de overgang in aspect
1.4. verdwijnt Artemisia maritima bijna geheel evenals Festuca rubra.Voor de grootste helft ontstaat aspect 2.8.uit
"zichzelf" en voor kleinere percentages uit de eenheden 1.4.
en2.12.Voor bijna een derde deel ontstaat de eenheid
echter uit aspect 2.13«« wat inhoudt dat Artemisia maritima
achteruit is gegaan (en ook Festuca rubra), terwijl Limonium
vulgare toeneemt evenals Puccinellia maritima, Qlaux maritima
en Triglochin maritima.
In het onbeweide deel gaat de eenheid juist voor een derde
deel over in aspect 2.13«f wat deomgekeerde situatie inhoudt,
De helft blijft hier onveranderd en een klein deel gaat over
in aspect 2.12., waar het ook voor een klein deel uit ontstaat. Eveneens een klein part ontstaat uit aspect 2.13«t
maar voor het grootste deel ontstaat de eenheid uit "zichzelf" in dit deel.
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Aspect 2.9« Festuca rubra,Armeriamaritima en
Plantago maritima

In het beweide deel blijft ruim een derde deel vande
eenheid gelijk, terwijl een kwart overgaat inaspect 2.7*«
berustend op een aanzienlijke uitbreiding vanJuncus gerardii.Een klein deel gaat zelfs over in aspect 2.15»» wat
een nog grotere toename van Juncus gerardii betekent en
ook vestiging (ofuitbreiding) vanGlaux maritima,
Triglochin maritima en eventueel ook Puccinellia maritima.
De zeerkleine overgang inaspect 2,6, betekent voornamelijk vestiging van Limonium vulgare.Ook de overgang in
aspect 2.10.isgering en zou de vestiging van Elytrigia
spec, betekenen, zodanig dat deze soort zelfs co-dominant
wordt (met Festuca rubra). De overgang inaspect 2.19«
betekent eveneens uitbreiding van Elytrigia, maar daarnaast ook van soorten als Lotus corniculatus, Bromusmollis,
Rumex acetosella etc.
De kleine overgang inaspect 2.18.berust eigenlijk uitsluitend op het vestigen vanElytrigia s p e c , welke soort echter
geen hoge bedekking heeft.Omgekeerd ontstaat eenheid 2.9.
voor een belangrijk deel ook uit aspect 2.10., wat het verdwijnen van Elytrigia inhoudt. Voor geringere percentages
ontstaat het aspect ook uit de eenheden 2.6., 2.7en2.15»
Voor het grootste deel ontstaat de eenheid echter uit
"zichzelf", maar toch ook uit aspect 2.13.en 2.12.
Het ontstaan uit aspect 2.13.houdt indat Artemisia maritima,
welke soort in die vegetatie-eenheid soms een bedekking heeft
van bijna 100#, daar practisch geheel verdwijnt. Een vrij
groot deel ontstaat uit aspect 2.12., wat neerkomt ophet
verdwijnen van Artemisia maritima en Limonium vulgare.
In het onbeweide deel blijft de helft van de eenheid onveranderd en gaat een kwart over in aspect 2.10.Deze uitbreiding van Elytrigia vindt dus voornamelijk in dit deelplaats,
immers de overgang in aspect 2.10.was in het beweide deel
zeer gering.
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Een klein deel gaat over in aspect 2.7.en aspect 2.19.
Een verwaarloosbaar percentage veranderd inaspect 2.6.
In het onbeweide deel ontstaat aspect 2.9* echter voor verreweg het grootste deel uit "zichzelf", en slechts voor
geringe percentages uit de eenheden 2.10., 2*12.en 2.13*

Aspect 2.10.Festuca rubra en Elytrigia spec.
Deze eenheid, welke in 1976 in het beweide deel nagenoeg
verdwenen is (par.3»1»7.)is voornamelijk overgegaan in
aspect 2.19» Waarschijnlijk isals gevolg van begrazing
de bedekking van Festuca rubra en Elytrigia spec, zodanig
afgenomen dat andere soorten een kans kregen. In het geval
van de overgang in aspect 2.19« is dit een verandering in
een vrij soortenrijk aspect, waarin Armeria maritima
dominant is. Een kleiner part gaat over in aspect 2.9«,
wat het geheel verdwijnen van Elytrigia spec, betekent
i.t.t.de overgang in aspect 2.18.,waarbij Elytrigia
weliswaar sterk in bedekking afneemt, maar niet verdwijnt.
Eveneens een klein deel gaat over in aspect 2.11.,wat
vestiging van Helm betekent. De overgang in eenheid 2.17.
berust op vestiging dan wel uitbreiding van Artemisia
maritima.
Slechts voor een zeer gering deel ontstaat de eenheid
uit "zichzelf". Kleine percentages ontstaan uit deaspecten 2.11. en 3.1., wat neerkomt op het verdwijnen van
de helm. Het ontstaan uit aspect 2.5. betekent wellicht
dat door afname van de bedekking van Elytrigia (begrazing!)
Festuca rubra zich uit kan breiden.Tenslotte ontstaat nog
een klein deel uit aspect 2.9« en uit aspect 2.12.,wat
inhoudt dat Artemisia maritima en Limonium vulgare plaats
hebben gemaakt voor Elytrigia spec.
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In het onbeweide stuk blijft de eenheid voor iete minder
dan dehelft onveranderd, wat nogal verschilt met het beweide deel.Verder gaat de eenheid over in aspect 2.11»,
vestiging van Ammophila arenaria, enook inaspect 2.5«
(sterke uitbreiding Elytrigia "ten koste vanH Festuca rubra)
en aspect 2.^., wat berust opeen sterke uitbreiding van
Elytrigia spec,enArtemisia maritima.Een klein deel gaat
over inaspect2.9»
Omgekeerd ontstaat aspect 2.10.ook uit deaspecten 2.9*
en2.5»» maar ookuit deaspecten 2.11.en 3«1»t wat betekent dat ook in het onbeweide deel plaatselijk de helm
verdwijnt.Een zeer klein deel ontstaat hier eveneensuit
aspect 2.12.

Aspect 2.11.Festuca rubra,Elytrigia spec,en Ammophila
arenaria

Ruim een derde van deze eenheid blijft gelijk inhet beweide deel.Een iets groter part gaat over in aspect 2.19»»
wat betekent dat de helm verdwenen is en Elytrigia sterk
in bedekking isafgenomen. Daarnaast een toename van soorten
alsAgrostis stolonifera, Lotus corniculatus, Bromus mollis
en Plantago coronopus, terwijl Armeria maritima aspectbepalend wordt.Voor een klein deel gaat de eenheid over in
aspect 3»1«» waaruit de eenheid echter ook voor een belangrijk deel ontstaat. Daarnaast ontstaat aspect 2.11.nog
voor een deel uit aspect 2.10., maar voor verreweg het
grootste deel uit ••zichzelf".
In het onbeweide deel blijft de eenheid voor een groter
deel onveranderd en gaat daarnaast voor een belangrijk deel
over inaspect 2.10., wat neerkomt op het verdwijnen van helm,
Slechts een zeer klein deel gaat over in aspect 3.1.,wat
berust op uitbreiding van helm.De eenheid ontstaat eveneens voor een deel uit deze beide aspecten, maar toch voor
het grootste deel uit "zichzelf".
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Aspect 2.12.Festuca rubra enArteaisia maritima

De helft van deze eenheid is niet veranderd inhet beweide
deel.De overgang in de aspecten 1.4.,2*6.,2.7.,2.8., 2.9«
en2.10.zijn reeds bijdeze respectievelijke eenheden besproken. De overgangen in de eenheden 2.6.,2.7.,2.9* «n
2.10.berusten ophet (nagenoeg)verdwijnen van Artemisia
maritima en Limonium vulgare (behalve bij2*6.wat deze
laatste soort betreft).De overgang in de aspecten 1.*+.en
2.8. berusten daarentegen op de afname van Festuca rubra en
toename van Limonium vulgare enookPuccinellia maritima.
Een klein deel gaat nog over in het "nieuwe"aspect 2.17»,
wellicht vooral vanwege vestiging dan wel uitbreiding van
Elytrigia spec.
Aspect 2.12.ontstaat voor een groot deeluit "zichzelf",
maar ook voor een belangrijk deeluit aspect 2.8.wat een
toename van Festuca rubra betekent en een afname van Artemisia maritima.Ook het ontstaan uit aspect 2.13* betekent
een achteruitgang van Artemisia maritima, terwijl Limonium
vulgare verschijnt. Geringere percentages ontstaan uit de
aspecten 2.6.en 2.7«,»at neerkomt op uitbreiding van Artemisia maritima.Ook het ontstaan uit aspect 2.15.berust
hierop énop uitbreiding van Festuca rubra. Tenslotte
ontstaat een vrijgroot deel uit aspect 1.4., wat ook uitbreiding van Artemisia maritima en Festuca rubra betekent.
Bijdeze overgangen van de eenheden 1.4.en ook 2.8.dient
wel gerealiseerd te worden dat in 1976 ook de zeer fijnkorrelige mozaïeken van "kopjes" (aspect 2.12.)en "laagtes"
(aspect 2.8.of 1.4.) als eenheid 2.12. zijn gekarteerd
(par. 3.1.4.). In hoeverre deze gevolgde methode afwijkt van
de criteria welke in 1971 zijn gebruikt is niet na tegaan.
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Inhet onbeweide deel blijft de eenheid voor een derde
deel onveranderd en bestaan eveneens overgangen in deaspecten 2.8., 2.8.en 2.10.Een klein part gaat over in
aspect 2.13.« «at neerkomt op sterke uitbreiding van
Artemisia maritima en afname van Festuca rubra enLimonium
vulgare.De overgang inaspect 2.5* betekent uiteraard een
sterke uitbreiding vanElytrigia spec.De eenheid ontstaat
practisch uitsluitend uit "zichzelf",maar daarnaast toch
ook voor een klein deel uit aspect 2*8. en 2.13*

Aspect 2.13.Artemisia maritima en Festuca rubra

In het beweide deel blijft deze eenheid voor bijna dehelft
gelijk.Een belangrijk deel gaat over in aspect 2.12.,wat
inhoudt, dat de bedekking van Artemisia maritima afneemt
en Limonium vulgare verschijnt. Ditzelfde geld voorde overgang in aspect 2.8., waarbij echter ook Festuca rubra achteruit gaat en een toename plaats vindt van Juncus gerardii,
Glaux mar., Triglochin maritima en Plantago maritima.Een
klein deel gaat over in aspect 2.9»1 wat berust op het
volledig verdwijnen van Artemisia maritima. De verandering
in aspect 2.17.is het gevolg van vestiging van Elytrigia
s p e c , echter met geringe bedekking, en afname van Artemisia
maritima. De eenheid ontstaat practisch enkel uit "zichzelf".
Geringe percentages ontstaan uit deaspecten 2.8.,2.12.en
2.14. (verdwijnen Juncus maritimus).
In het onbeweide deel blijft het aspect 2.13. voor bijna
drie-kwart onveranderd. Een niet onbelangrijk deel gaat over
in aspect 2.5»» terwijl kleinere stukken overgaan indeaspecten 1.5» «n 2.4.Deze overgangen zijn reeds bijde respectievelijke aspecten behandeld. Eveneens een klein deel gaat
over in aspect 2.14., wat vestiging van Juncus maritimus betekent.Ook hier ontstaat de eenheid voor verreweg het grootste
deel uit "zichzelf", maar ook voor een belangrijk deel uit
aspect 2.14., wat berust op het verdwijnen van Juncus maritimus.
Geringe percentages ontstaan uit de aspecten 2.8.en 2.12.,wat
betekent dat Artemisia maritima zich uitbreidt "ten koste van"
Limonium vulgare etc.Omgekeerd gaat dis aspect ook voor een
klein deel over in aspect 2.8.en 2.12.
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Aspect2.1*».ArtemisiamaritimaenJuncusmaritimus
Dezeeenheidblijftinhetbeweidedeelslechtsvoor«en
betrekkelijkkleindeelonveranderd.Eengroterdeelgaat
overinaspect2*2.,wateenafnameinbedekkingvanArtemisiamaritimabetekent.Hetgaat,absoluut gezien,echter
omzeerweinigpunten,daarhetaspectin1971inhet(latere)
beweidedeelnauwelijksaanwezigwas.Eenkleindeelgaatook
nogoverinaspect2.13*Omgekeerdontstaatdeeenheidook
vooreenkleindeeluitaspect2.13*«nvooreengroterdeel
uitaspect2.2.
Inhetonbeweidedeeldaarentegenblijftdeeenheidvoor
eenderdedeelgelijk,terwijlietsmeerdandehelftovergaatinaspect2.13«» watneerkomtophetverdwijnenvan
Juncusmaritimus.Omgekeerdontstaatdeeenheideveneensuit
aspect2.13«d.w.z.datJuncusmaritimusjuistverschijnt.
Hetontstaanuitdeaspecten2.2.en2.4.berustopeen
sterkeuitbreidingvanArtemisiamaritima.
Aspect2.15.JuncusgerardiienGlauxmaritima
Inhetbeweidedeelblijftdezeeenheid voorongeveerdriekwartonveranderd.Eenkleindeelgaatoverinaspect2.7.,
wat toenamevanFentucarubrabetekent.Zeerkleineovergangenbestaanindeaspecten2.6.,2.9«en2.12.
Deeenheid ontstaat voorhetgrootstedeeluit"zichzelf",
maardaarnaastookuitdeaspecten2.6.,2.7»en2.9»,wat
inallegevallenuitbreiding vanJuncusgerardiiinhoudt.
Ookinhetonbeweidedeelblijftdeeenheid voorongeveer
drie-kwart gelijkenbestaaneveneensovergangenindeaspecten2.6.,2.7.en2.9»»dustoename vanFestucarubraen
afnameinbedekking vanJuncusgerardii.Integenstelling
totinhetbeweidedeelontstaathetaspect2.15»inhetonbeweidedeelalleenuit"zichzelf".

-124-

Aspect 2.16. Festuca rubra,Elytrigia spec, enArtemisia maritima

Deze in 1976 nieuw onderscheiden eenheid komt enkel in het
beweide deel voor, echter in zeer geringe mate.De toekomst
zal uit moeten wijzen of het zinvol isom dit aspect apart
teonderscheiden. De eenheid blijkt enkel uit aspect 2.5« te
ontstaan, waarbij een afname optreedt vanElytrigia spec,en
een toename van Artemisia maritima, zodat beide soorten codominant worden, terwijl het geheel soortenrijker wordt.

Aqpect 2.17.Festuca rubra.Artemisia maritima enElytrigia spec.

Deze "nieuwe"eenheid is typisch voor het beweide deel en
ontstaat voor het grootste deel uit aspect 2.12.,wat duidt
op het vestigen van Elytrigia spec, en het nagenoeg ver'dwijnen van Limonium vulgare.Hoewel het vreemd lijkt dat
soorten als Juncus gerardii,Glaux maritima en Triglochin
maritima eveneens door beweiding verdwenen zouden zijn.Het
kan zijn dat op deze zandige kopjes waar dit aspect voorkomt, in 1970de vegetatie gekenmerkt is als aspect 2.12.of
2.5« Dit vanwege dominantie van respectievelijk Artemisia
maritima (en Festuca rubra)en Elytrigia spec, en minder
is gelet op begeleidende soorten.Aspect 2.17.ontstaat
voor een groot deel uit aspect 2.5» en in mindere mate uit
aspect 2.13.en 2.10.Het ontstaan uit eenheid 2.13« betekent afname van Artemisia maritima, terwijl bijhet ontstaan uit aspect 2.10. sprake is van een toename van
Artemisia maritima.
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Aspect 2.18.Festuca rubra,Armeria maritima en Elytrigia spec.

Ook deze in 1976 nieuw onderscheiden eenheid is typisch
voor het beweide stuk.Dit aspect kan men beschouwen als
een "overgangsvorm" van deeenheden 2.9.en 2.10.of
eventueel een "arme" vorm, wat soorten betreft, van aspect
2.19.De eenheid ontstaat voornamelijk uit de aspecten
2.9« en 2*10., wat respectievelijk toename enafname van
Elytrigia spec,betekent.Het ontstaan uit aspect 2.9*
berust namelijk op vestiging van Elytrigia s p e c , zijhet
in betrekkelijk geringe mate.Het kan echter zijn dat we
in 1976 kritischer geweest zijn ophet voorkomen van
Elytrigia s p e c , hoe weinig soms ook aanwezig was.Verder
blijkt aspect 2.18.ook uit aspect 2.5» teontstaan, wat
een grote achteruitgang van Elytrigia spec betekent.

Aspect 2.19« Armeria maritima, Elytrigia s p e c , Festuca
rubra. Lotus corniculatus

Dit in 1976eveneens nieuw onderscheiden aspect beslaat
ongeveer een zevende deel van het oppervlak vanhet beweide
stuk.Een groot deel ontstaat uit aspect 2.11., wat neerkomt op het verdwijnen van de helm. Dit isook het geval
bij het ontstaan uit aspect 3*1.Daarnaast ontstaat de eenheid uit aspect 2.10., welke eenheid bijna geheel inaspect 2.19. verandert. Wellicht isa.g.v.het begrazen de
bedekking van Festuca rubra en Elytrigia spec afgenomen
en een verandering opgetreden in een soortenrijker aspect,
waarin Armeria maritima dominant is.Een klein deel ontstaat
uit aspect 2.5., waarbijde bedekking van Elytrigia spec,
zeer sterk afneemt, waarschijnlijk door de begrazing, en
verschillende soorten een kans krijgen.Het ontstaan uit
aspect 2.9.betekent juist weer een toename van Elytrigia
spec, en andere soorten, als besproken bij eenheid 2.9.
In het onbeweide deel ontstaat aspect 2.19. op een aantal
plaatsen die sterk betreden worden.Hoofdzakelijk gebeurt
dit uit aspect 2.5» en in veel mindere mate uit deaspecten 2.9. en 3»1»
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Aspect 3»1« Ammophila arenaria en Galium verum

In het beweide deel blijft dit aspect voor ongeveer de
helft gelijk, terwijl een betrekkelijk groot deelovergaat in aspect 2.1..,wat achteruitgang van Ammophila
arenaria betekent. De verandering inaspect 2.19» berust
op het verdwijnen van dehelm, evenals de kleine overgang in aspect 2.10.Omgekeerd ontstaat de eenheid voor
een groot deel uit aspect 2.11., wat duidt op uitbreiding
van Ammophila arenaria.Hoewel het niet ondenkbaar isdat
deze overgang berust op het feit dat door een sterke afname
van Elytrigia spec, de helm a.h.w.aspectbepalend wordt
en mede daarom de vegetatie tot aspect 3«1« gaat behoren.
De eenheid ontstaat overigens enkel uit "zichzelf".
Inhet onbeweide deel blijkt eveneens dat ongeveer de helft
yan de eenheid niet verandert en een kleiner deel overgaat
inaspect 2.11., wat kan berusten op afname van de helm
of toename van Elytrigia spec.Het kan zijn dat juist als
gevolg van de uitbreiding van Elytrigia de helm achteruitgaat.Hierdoor zou ook de verandering inaspect 2.10.verklaard kunnen worden, waarbij helm zelfs helemaal verdwijnt. Een klein deel gaat over in aspect 2.19.» a.g.v.
betreding. De eenheid ontstaat practisch geheel uit "zichzelf".Slechts een klein deel ontstaat uit aspect 2.11.
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Aspect h. Kale grond
Practisch alleen voorkomend inhet beweide deel raakt
deze eenheid niet begroeid, maar ontstaat daarentegen wel
voor een deel uit de aspecten 1.1. en 1*2., wellicht
door betreding daar deze vegetaties op een slikkige bodem
zeer kwetsbaar zijn hiervoor.

Aspect 5'» Water, m.n.1een 2e slenk

De resultaten wijzen erop dat de oevers van de grote
slenken hier en daar opslibben en begroeid zijn geraakt
met vegetaties van deaspecten 1*1., 1.2.en 1*5* wat
misschien wel mogelijk is,maar niet vergeten dient te
worden dat de kaarten niet exact op elkaar passen er toch
ook sprake kan zijn, ondanks correctie (hoofdstuk 2.5«)»
van "grensfouten".

Aspect 6. "Pollen"

Opvallend isdat in het beweide deel van deze "pollen"
de aspecten die uitsluitend inhet beweide gebied voorkomen
(2.1.7., 2.1.8.en 2.1.9.)een vrij groot aandeel hebben
en inhet onbeweide deel inderdaad niet voorkomen.
Voor aspect 2.17. zijn deze (voormalige)"pollen" het voornaamste verbreidingsgebied.
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4.1.3. Samenvatting veranderingen

In de vorige paragraaf iseen beschouwing gemaakt over
de details van de verschillende overgangen, m.n.wat betreft de veranderingen in de soortsamenstelling.
In par.4.1.1.is reeds uiteengezet dat Elytrigia spec,
zich vooral in het onbeweide deel sterk uitbreidt (verruigingl).Ook Artemisia maritima breidt zich inhet
onbeweide deel meer uit dan inhet beweide stuk.Ookde
eenheden van de lage kwelder gaan inhet niet beweide deel
meer over in andere aspecten.
Uit de veranderingen van de oppervlakte-percentages
(3.1.7*)zien we dat de aspecten 2.4., 2.5 «n2.10 inhet
niet beweide deel belangrijk inoppervlakte toenemen,
wat duidt opuitbreiding van Elytrigia spec.Inhet beweide stuk daarentegen zijn de aspecten 2.5« en 2.10.
grotendeels verdwenen, maar aspect 2.4.heeft zich hier
eveneens uitgebreid. Ook aspect 2.3» is in het onbeweide
deel sterk gereduceerd, wat inhet beweide stuk in mindere
mate het gevalis.
In het onbeweide deel blijkt eveneens aspect 2.2.sterk
achteruit te gaan, terwijl aspect 2.14.belangrijk toeneemt. Dit stemt overeen met het feit dat aspect 2»2»
in het onbeweide deel overgaat in de aspecten 2.14.en
2.4. (uitbreiding van resp.Artemisia maritima en
Elytrigia s p e c ) . Deze overgangen vinden in het beweide
deel eveneens plaats,weliswaar in mindere mate,maar
ook daar neemt de oppervlakte van eenheid 2.2.af en die
van de eenheden 2.4.en 2.14. toe.Daarnaast nemen de
oppervlaktes van de aspecten 2.11.en 2.1., vooral in
het beweide deel, sterk af. Beide eenheden gaan voor een
groot deel over in het "nieuwe"aspect 2.19«, welk een
zevende deel van het totale oppervlak van het beweide
stuk inneemt in 1976.Deze overgangen houden het verdwijnen
van Ammophila arenaria (helm)in.De andere nieuw onderscheiden eenheden beslaan slechts geringe oppervlaktes.
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Ook de oppervlakte die aspect 2.13.inneemt inhet beweide
deel vermindert sterk,terwijl die van aspect 2.12.enigzins toeneemt,welke eenheid o.a.uit aspect 2.13« ontstaat.
Waarschijnlijk gaat de bedekking van Artemisia maritima
achteruit a.g.v.betreding (Artemisia maritima wordt niet
gegeten), waardoor soorten alsLimonium vulgare en
Puccinellia maritima "ruimte"krijgen.Evenals soorten
als Juncus gerardii,Glauxmaritima,Triglochin maritima
en Spergularia spec.
Blijkt uit deovergang van aspect2.13» inde eenheden 2.8.
en 2.12.een toename van Limonium vulgare,uit de afname
van aspect 1.3« (overgang in eenheid 1.2.) blijkt juist
een afname van deze soort.Deze achteruitgang iswaarschijnlijk het gevolg van betreding,waarvoor deze soort
zeer gevoelig is.In feitemeer voor de bodemverdichting
alsgevolg van die betreding.Tevens worden in het voorjaar de bloemknoppen gegeten.
Het lijkt er dusop dat Limonium vulgare enerzijds
achteruitgaat ten gevolge van tred en anderzijds bevoordeeld op plaatsen waar Artemisia maritima te lijden heeft
van betreding en Limonium vulgare zich kan vestigen dan
wel uitbreiden.Wellicht spelen hierbij factoren alsbetredingsintensiteit en bodemstructuur een rol.
Een soort die zich alsgevolg van heweiding uitbreidt is
ook Juncus gerardii,wat blijkt uit de toename inoppervlak van aspect 2.7.in het beweide deel. Deze eenheid
ontstaat grotendeels uit aspect 2.9« welke eenheid dan ook
afneemt wat oppervlakte betreft.Een toename van Juncus
gerardii blijkt ook uit de overgangen van aspect ?..?•
(en ook 2.9.) inaspect 2.15.
Uit de overgang van de aspecten 2,11. en '5.1.inaspect ?.19. blijkt dat de helm verdwijnt (beweiding!).
Ook de overgang van aspect 5.1.ineenheid 2.11.,wat
afname van Ammophila arenaria betekent, spreekt het feit
dat beweiding hiervan de oorzaak is,niet tegen.
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Echterhetomgekeerdevindteveneenaplaats,n.1.dat
aspect3.1.uitaspect2.11.ontstaat.Isdithetgevolgvanlocaleverschilleninbeweidingsdrukwaardoor
helmzichmisschienplaatselijkkanuitbreiden.Echter,
hetfeitdatdeovergangvanaspect2.11.en3*1«in
hetonbeweidedeelnagenoegnietvoorkomtspreektdaar
nietvoor.Deindrukbestaatdatplaatselijkhetaandeel
vanElytrigiaspec,inhetbeweidedeelbinnenaspect2*11.
zodanigisafgenomendatdeaanwezige helmaspectbepalend
wordtenmededaardoortotaspect3*1«isgerekend.Immers
hetonderscheid tussenbeideeenhedenisvrijsubtiel,
meerofminderhelm*
Berustdeovergangvanaspect3.1.en2.11.inhetbeweide
deelopafnamevanAmmophilaarenaria,inhetonbeweide
deelberustdezeovergangmisschienopuitbreidingvan
Elytrigiaspec,waardoordehelmwellichtookachteruitgaat.Datlaatstekanmenconcluderenuithetfeitdatin
hetonbeweidestukaspect2.11.vooreengrootdeelverandertinaspect2.10.,wathetverdwijnenvanhelminhoudt.
Watdelagekwelderbetreftverandertinhetnietbeweide
deelvooralhetoppervlakdataspect 1.1.beslaat.Dit
oppervlakwordtsterkgereduceerd,terwijlaspect1.2.
toeneemtenaspect 1.5."nieuw"verschijnt,welkebeide
eenhedeno.a.uitaspect 1.1.ontstaan.Hetontstaan
vanaspect1.2.betekentvooraluitbreiding vanSuaeda
maritimaenhetontstaanvanaspect1.5»houdtfaciesvormingvanHalimioneportulacoïdesin.
Hetkanzijndatdezesterkeuitbreiding vanHalimione
portulacoïdesduidtopeenherstelvandezesoortna
sterfteopgroteschaalindestrengewintervan1963
(Ranwell,1972).Hieroverbestaanwatonsterreinbetreftgeengegevens.
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Wel gaat aspect 1.2.achteruit en neemt aspect 1.*t.enigzins toe,welke eenheid ook uit aspect 1.2.ontstaat
(toename Limonium vulgare, Plantago maritima, Triglochin
maritima enArtemisia maritima).
Grofweg kan men stellen dat de veranderingen inhet
onbeweide deel meestal berusten op toename van Elytrigia
s p e c , Festuca rubra, Artemisia maritima en afname van
Limonium vulgare,Junous gerardii en Agrostis stolonifera.
In het beweide deel daarentegen berusten de overgangen
veelal op toename van Juncus gerardii,Agrostis stolonifera,
Puccinellia maritima enafname van Artemisia maritima,
Elytrigia s p e c , Festuca rubra en Ammophila arenaria«
Limonium vulgare isniet genoemd vanwege het reeds besproken
effect van betreding voor deze plant.
Duidelijk isook het verschil in de structuur van de vegetatie binnen en buiten het hek, De totale bedekking ende
hoogte van de vegetatie is in het onbeweide deel veelgroter dan in het beweide deel.Ook het grote aandeel van
aspect 2.19» inhet beweide stuk, met soorten als
Armeria maritima, Lotus corniculatus, Bromus mollis en
Rumexacetosella geeft dit deel een heel ander aanzicht
dan het onbeweide deel,vooral in de bloeiperiode vandeze
soorten. Verschillen binnen één vegetatie-eenheid, tussen
beweid en onbeweid, blijken veelal eveneens te berusten
op verschillen invwgetatiestructuur. Maar ook door het
meer voorkomen van annuellen (Poa pratensis, Bromus mollis)
en "zoutminnende" soorten (Puccinellia maritima, Spergularia s p e c , en Triglochin maritima) in het beweide deel
a.g.v.resp.het kapottrappen van de zode en het wegvallen
van concurrentie van zoutmijdende soorten (o.a. Festuca
rubra). Dit laatste geldt vooral voor Puccinellia maritima-vegetaties, welke door beweiding in stand worden
gehouden en zich zelfs uitbreiden.

#.er oor:ac
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Wanneerdebeweidingwordtstopgezetwordtdezevegetatie
snelvervangendooreenFestucarubra-vegetatie.(Gray
anlScott,1977).
Atriplexhastata,SuaedamaritimaenSalicorniaeuropaea
zijnannuellen dieaangepastzijnaanzouteomstandigheden.
(Ranwell,1972).
Inhetonbeweide deelkomensoortenvooralsHalimioneportulacoïdes,SpartimaxtownsendiienAstertripolium,welke
inhetbeweidedeelgeenkanskrijgena.g.v.beweiding.
Beschouwenwede11jnenschema's(3«L5)(fig.1*+.)danzien
wedatinhetbeweidedeel101overgangenbestaan,waarvan 22 eigenlijkgeenovergangzijn,maaraanduidendat
deeenheidoveranderd blijft.Inhetonbeweidedeelbestaan
72overgangenwaarvan 16hetgelijkblijvenvoorstellen.
Zoalsgezegd zijndezeschema'sopgesplitst terwillevan
hetoverzicht.Uitdezeschema'sblijktdatinverschillende
gevalleneeneenheid ineenandereovergaatinhetbeweide
deel,terwijlinhetonbeweidedeelhetomgekeerdegebeurt.Bijvoorbeeld inhetbeweidedeelblijktaspect2.9.
o.a.teontstaanuitaspect2.10.,terwijlinhetonbeweide
deelaspect2.9»ondermeerovergaatinaspect2.10.In
minderemateisdatookhetgevalmetdeaspecten2.8(en
2.12.)en2.13» Meerdergelijkegevallen zijnbesproken
inpar.'t.1.2.
Echter,dergelijke localeverschillenwatovergangenbetrefttredenookopbinnenhetonbeweide enbinnenhetbeweidedeel.Bijvoorbeeld deovergang vanaspect 3.1.in
2.11.,welkereedsbesproken is.Hetzelfdeishetgeval
bijdeovergangvaneenheid2.9«inaspect2.7.enook
bijdeovergangvanaspect 2,8. in2.12.
Devraagofdithet resultaat isvanlocaleverschillenin
beweidingsdrukismoeilijk tebeantwoorden.Daarvoordient
debegrazingsdrukopdieplnatsengemeten tewordenna
eerstdeoverganren gelocaliseerd tehehben.
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Het feit dat de meeste vegetatie-eenheden in verschillende
andere anpecten over blijken tegaan (differentiatie)betekent dat er locale verschillen bestaan wat de invloed
van beweiding betreft.Dit kunnen verschillen inbeweidingsintensiteit zijn en/of verschillen in het effect vanbeweiding binnen de eenheden.Dit laatste berust opreeds
bestaande verschillen binnen het aspect «at potentie betreft (bodem e.d.), welke zich manifesteren als gevolg
van beweiding*
Ook in het onbeweide deel gaan eenheden over in verschillende aspecten,dusookhet ontbreken van de factor
beweiding zorgt voor verschillen.Dit wijst zekerop
verschillen in potentie, die reeds bestonden.Hoewel er
natuurlijk ook variatie kan bestaan in slib-afzettingen
ophoping van organisch materiaal, en er sprake isvan
begrazing doorkonijnen e.d«
Opvallend bijde lijnenschema'sis verder het verschil
tussen beweid en onbeweid wat de overgangen van aspect
2.5. betreft.We zien dat in het beweide deel dit aspect
in 10andere eenheden over kan gaan tegen 6 in het onbeweide stuk en dat aspect 2.5» inhet beweide deeluit
slechts 6andere aspecten ontstaat tegen 7in het onbeweide deel.Iets dergelijks zien we,maar inmindere mate,
bijde aspecten 2,h, en2.10.Deze drie aspecten (2.^., 2.5.
en 2.10.)hebben gemeen dat ze een hoge bedekking met
Elytrigia spec, hebben.Misschien kunnen deze eenheden
beter Elytrigia-facies genoemd worden i.p.v.ze syntaxonomisch in te delen. (3.1«**.).Aspect 2.10.wordt daarin
beschouwd als verwant aan zowelA.R.als Saginion ende
aspecten 2.4.en2.5» worden beide gerekend tot het Atriplici-Agropyretum pungentis (Westhoff en den Held, 1969)»
Deze laatste associatie komt o.a. voor op oude vloedmerken.
Het feit dat deze aspecten vooral op vloedmerken voorkomen,
welke immers op iedere willekeurige plek terecht kunnen
komen, betekent dat deze vegetaties uit verschillende eenheden kunnen "ontstaan".En tevens wanneer de Elytrigia spec,
opgegeten wordt in verscheidene aspecten over kunnen gaan.
De bestaande verschillen, zoals bodemverschillen komen dan
weer tot uitdrukking.
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**»2, Discussie permanente quadraten
Uit de vergelijking van het lijnenschema, waarin de overgangen tussen aspecten gebaseerd op de kwalificatie van 1976
en die van 1971,en het lijnenschema resulterend uit het
vergelijken van beide vegetatiekaarten blijkt de eerste
een zeer summier beeld tegeven van overgangen die plaatsgevonden hebben. Natuurlijk zijn deze p.q.'sook niet primair voor dit doel aangelegd, zoals reedseerder is vermeld.Daarom isook geen zinvolle uitspraak tedoen in
hoeverre men middels p.q.'s de vegetatie-veranderingen in
dit gebied kan volgen.
Londo (197*0 komt in een onderzoek in de Kennemerduinen,
wat weliswaar een geheel ander terrein is,tot de conclusie
dat alleen de p.q.'s, daar wel doelgericht gesitueerd, een
veel minder volledig beeld geeft van de vegetatie-veranderingen
dan een kartering. Hijsuggereert danook om jaarlijks p.q.'s
op te nemen en daarnaast het gehele terrein eens inde
vijf of tien jaar te karteren, al naar gelang in welk
stadium de vegetatie zich bevind. Eens i.nde tien jaar,
of nog meer, als de vegetatie in een c]imaxstadium verkeert of in evenwicht ismet zijn beheer.Echter, in
pionier-vegetaties en wanneer beheerswijzigingen plaats
vinden dient vaker gekarteerd te worden.
De p.q.'s geven daarentegen veel gedetailleerdere informatie over de veranderingen in de vegetatie en zeggen
iets over de snelheid van de veranderingen. En daarom
zijn nok het betrekkelijk geringe aantal p.q.'s, welke
niet onderhevig zijn aan eer.maairegiem, in onsonderzoekterrein wel degelijk van belang.'.Veldient eraan
herinnerd te worden dat practisch alle p.q.'s aanweerszijden van het hek gelegen zijn,wat wellicht betekent dat
vücral de beweide p.q.'s niet erg representatief gelegen
zijn voor de desbetrefTende eenheid, daar de indruk bestaat dat dichter bijhet hek de betreding en misschien
ook de begrazingsdruk hoger zou zijn,tenminste plaatselijk.
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Uitdetwee gegeven voorbeelden,éénvoordelage kwelder
enéénvoordehoge kwelder, blijken duidelijke verschillenwatdesnelheid vandeveranderingen betreft.
Wathetaspect opdehoge kwelder (eenheid 2.9«; Festuca
rubra,Armeria maritima, Plantago maritima) betreft komen
de distanties,opbasisvandebedekkingdersoorten,
t.o.v. 1971nauwelijks bovende20.Hetzelfde geldt voor
de distanties,opbasisvanfloristische verschillen
t.o.v. 1971.Hetblijkt »elfsdatin1976deonbeweide
opname meer vandebeginsituatie afwijkt dandebeweide
opname, terwijldeeerste in1976nogsteeds totaspect
2.9« behoort endelaatste isovergegaan inaspect 2*7*
(Festuca rubra,Juncus gerardii).Weliswaar isdeonderlinge distantie tussen debeweide endeonbeweide opname
practisch jaarlijks toegenomen totin197625(^5opbasis
van opnamen metdecimale schaal), maar hieruit kanniet
blijken datéénderbeide opnamen isovergegaan ineen
ander aspect.
Immers eenovergang kansoms berusten opuitbreiding
van eenenkel soort,watineenniet altesoortenarme
opname inverhouding niet totuitdrukking komtin
distantieberekeningen.Bijditvoorbeeld isdatook
het geval.Namelijk indebeweide opname kwam Juncus
gerardii in1971 niet voor, terwijl deze soort in1976
het symbool 1kreeg vandedecimale schaal enomdiereden
isdeopname in19?6 totaspect 2.7.gerekend, Inhet
onbeweide deel kwam desoort in1976 niet voor, waardoor
deze opname toteenheid 2.9» is blijven behoren.
Reschouwen wededistanties tussen deopeenvolgende jaren
(intervallen), danzien wedatweinig verschillen bestaan
tussen beweid enonbeweid. Deze distanties blijven onder
de20,watniet erghoog is,maar toch kanookgezegd
worden datdeveranderingen inhet3e jaar('73-'7*0
enhot'+ejaar (*7i*-'75)beslist lager zijn daninde
overige drie jaar.
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beeld. Deze opnamen,in 1971 totaspect 1.2. (Puccinellia
maritima,Suaeda maritima)behorend,wijken in 1976 veel
meer af van deuitgangssituatie dan inhet eerste voorbeeld. Beide opnamenhebben weliswaar ongeveer een even
hoge distantie t.o.v.1971 (ca.5 0 ) ,maarhun onderlinge
distantie is in '76opgelopen tot 70 (opbasis vande
opnamen met de decimale schaal zelfs meerdan 90).
Dit wijst erop dat de "richting" vande verandering der
beide opnamen verschilt.Beide opnamen worden in 1976 dan
ook bijeen ander aspect ondergebracht. (Hoewel het bij
sommige opnamen bleek voor te komen dat eenopname in
1976 een distantie van meer dan 50 bezat t.o.v.1971
en toch niet alsander aspect gekwalificeerd kon enbehoefde te worden).
De beweide opname in dit voorbeeld ging over in aspect 1.1.
(Salicornia europaea,Suaeda maritima)met een lage totale
bedekking (20#,in «71: 90#).
De onbeweide opname ging echter over in aspect 1.5« (Halitnioneportulacoïdes)met een zeer hoge bedekking (95#t in
1971: 90/tf).Deze eenheid kan bijna alleen maar inhetonbeweide deel ontstaan,daar de aspectbepalende soort daarin faciesvormend in en zeer kwetsbaar is voor betreding
("houtig").
Beschouwen we de distanties tussen de opeenvolgende jaren
(intervallen)dan zien we dat deze toch vrij laag zijn,
schommelend rond de 20%, zekor wat de beweide opname betreft. Dit betekent dat de verandering vrijgeleidelijk
plaatsvindt.Wat de onbeweide opname betreft zien we dat
de verandering in het 3e('73- '7*0 en het ^e jaar ('7'*- '75)
lager isdan in de overige drie jaar.
Refereren we beide voorbeelden aan de resultaten in hoofdstuk 3.6.,waar sommige overgangen,aan de hand van
literatuurgegevens in verband gebracht worden met successie dar wel zonering, dan zien we vooral in het voorbeeld
van de lage kwelder een goed voorbeeld van die theorie
indetail.
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Namelijk door beweiding een verschuiving naar links (-),
regressie, en bijhet achterwege blijven van beweiding
een verschuiving naar rechts (+),successie.Dit terwijl
beide opnamen aanvankelijk tot hetzelfde aspect (1.2.)
behoorden, wat niet uitsluit dat er toch al wel verschillen bestonden.Desondanks lijkt deze p.q. ••n goede
ondersteuning van de theorie dat door begrazing de successie teruggedrongen wordt.
Minder sprekend, maar ook het voorbeeld van de hoge
kwelder wijst indie richting. laitiersde beweide opname
verandert in aspect 2.7»,wat eveneens een verschuiving
naar links (-) inhoudt (hoofdstuk 5*6.). De onbeweide
opname verandert weliswaar niet, maar isdaarom ookniet
in tegenspraak met het bovenstaande verhaal.
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't.3.Beweid -Onbeweid opnames
Uitflg. 18 (3.3.)blijkt dat d*rerschillen tussen twee willekeurige opnames binnen één vegetatie-eenheid in het beweide gedeelte groter zijn dan in het onbeweide gedeelte*
Deze variatie is vaak zelfs groter dan de variatie van
opnames, die aan weerskanten van het hek liggen,(tegen het
hek aan),hoewelde beweide kant van een vegetatie-eenheid,die
door het hek wordt doorsneden,sterk verschilt met de onbeweide
kant.
De verschillen zijn hier van structurele aard, zoals
bijvoorbeeld de hoogte en bedekking van de vegetatie.
Blijkbaar heeft de beweiding tot gevolg gehad, dat de
variatie van een vegetatie-eenheid in het beweide gedeelte groter isdan in het onbeweide gedeelte!!

4.^4.Transecten loodrecht opde zonering

De functie van de distantie-berekeningen ishier een
beschrijvende. Het ismoeilijk grenzen te trekken m.b.v.
figuur19 (3.^.). Een aspect onderscheidt zich vaak door
het meer of minder voorkomen van één soort, dit komt niet
altijd tot uitdrukking in een distantie-berekening.
De distantie van twee opnames binnen een vegetatie-eenheid is in figuur19 in dezelfde orde van grootte
alp.tussen twee opnames van verschillende eenheden.
Uit de opname-tabellen kan men wel bepalen, waar een
grens getrokken dient te worden. Deze opnames verschaffen behalve de arbitraire plaats van de grens informatie
over de geleidelijke overgang tussen twee vegetatieeenheden.
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4.5.1.Bespreking van de transecten in deverschillende
vegetatie-aspecten
De transeoten zullen nuafzonderlijk worden behandeld. Wanneer er over toe- ofafnemen wordt gesproken, betekent dit
toe- ofafnemen naar het hek toe.
1.Transect dooraspect 1.4. (Limonium vulgare. Plantago
maritima)
Uit figuur20 blijkt nauwelijks een verschil tussen de
opnames.Alleen de totale bedekking van de kruidlaag
neemt toe (50%vs.80%). De bedekking van Puccinellia
maritima neemt wel sterk toe (van 15naar 30%), terwijl Limonium vulgare daarentegen afneemt. Dit betekent, naarhet hek toe,een ruimtelijke overgang van
het Plantagini-Limonietum naar het Pucoinellietum
maritimae (Westhoff & DenHeld, 1969). Het Pucoinellietum maritimae iseen associatie die bij beweiding op
de voorgrond treedt. Dit zoukunnen betekenen dat de
beweiding dirht bij het hek intensiever is (stuwing).
2. Transect door aspect 2.1. (Juncus maritimus)
Uit figuur20 blijkt geen verschil tussen de opnames.
Wel neemt de totale bedekking van de kruidlaag af.
Deverklaring hiervoor is wellicht het opentrappen
van devegetatie door dekoeien. In deze vegetatie ziet
men namelijk duidelijke koeiepaadjes, waar de bedekking
praktisch nul is.Vooral de bedekking van Juncus maritimus neemt sterk af, terwijl die van Artemisia maritima
vrijwel gelijk blijft, hoewel dat een soort is welke
gevoelig isvoor betreding.
Er isdus blijkbaar toch een gradient aanwezig (bedekking).
De beweiding heeft kennelijk het meeste effect dioht bij
het hek.
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3.Transect dooraspect 2.2. (Juncus maritiaus, Artemisia maritima)
Er blijkt geen verschil in de opnames uit figuur20.
De bedekking van zowel het dood materiaal als van demoslaag neemt daarentegen wel af. Echter, de totale bedekking
van dekruidlaag neemt toe.Dit wordt veroorzaakt door de
toename in bedekking van Festuca rubra, Agrostis stolonifera
en inmindere mate van Atriplex haetata.Agrostis stolonifera
is een soort welke vaak op koeiepaadjeswordt aangetroffen.
Festuca rubra en Atriplex hastata "vervangen" Artemisia
maritima waar deze verdwijnt.
4.Transect dooraspect 2.4« (Elytrigia s p e c . Juncus maritinrus,
Artemisia maritima)
Deze vegetatie-eenheid is als voorbeeld besproken in hoofdstuk 3»5.,waar bleek dat uit de distanties een vegetatie-gradiënt af te leiden viel.Terwijl ook de bedekking van de
kruidlaag envan hot dood materiaal afneemt.
Het aantal soorten per opname neemt toe,waarbij opvalt dat
Poa pratensis alleen in de eerste drie opnames vanaf het
hek voorkomt. Deze soort, een annuel,krijgt een kans door
het losgetrapt worden van de zode.
5.Transect door aspect 2.8. (Festuca rubra, Juncus gerardll,
Artemisia, Triglochin).
Uit de distantie-berekeningen (fig. 20 )blijkt geen gradient.
Wel neemt de hoogte van de vegetatie af en gaat de bedekking
van Artemisia maritima en Festuca rubra achteruit. Debedekking van Puccinellia maritima neemt daarentegen sterk toe.
De diepst in het beweide deel gelegen opnamen moeten tot het
Artemisietum maritimae gerekend worden, terwijl dichter bij
het hek we aspecten van het Puccinellion maritimae vinden.
Het lijkt erop dat het Armeri~>n,waartoe het Artemisietum
maritimae behoort, bijh^t hek is overgegaan in het Puccinellion. We moeten hierbij bedenken dat het Artemisietum
maritimae staat op de overgang tussen beide verbonden (Westhof & Den Held, 1969).
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Er blijkt geen vegetatie-gradiënt uit de distantie-berekeningen (fig.20 )Wel neemt de bedekking van Festuca rubra
af en dievan Puccinellia maritima toe,hoewel minder sprekend als bijaspect 2.8.Ook neemt de bedekking van Juncus
gerardii toe.Deze soort wordt vaak opkoeiepaadjesaangetroffen.
7.Transect dooraspect 2.9. (Festura rubra, Armeria maritima,
Plantago maritima)
Uit de distantie-berekeningen blijkt een duidelijke végétatiegradient (fig 20).
Debedekking van Foa pratensis neemt net als bijaspeot 2.4.
toe.Ook detotale bedekking van dekruidlaagneemt toe.
8. Transact dooraspect 2.11. (Festuca rubra, Elytrlgla spec.,
Ammophila arenaria).
Er volgt inderdaad een vegetatie-gradiënt uit de distantieberekeningen (fig.20)
Ook de bedekking van dekruidlaag neemt af, evenals debedekking van demoslaag envan het dood materiaal.
9. Transect dooraspect 2.15. (Juncusgerardii,Glaux maritima)
Uit de distantie-berekeningen (fig.20 )valt een gradient
in devegetatie te concluderen. De bedekking van de kruidlaag neemt af, evenals het aantal soorten per opname. De
bedekking van Puccinellia maritima neemt toe, terwijl die
van Juncus gerardii afneemt. Festuca rubra en Armeria maritima komen alleen voor in de verst vanaf het hek gelegen
opnames.
10. Transect door aspect 2.15. (Artemisia maritima, Festura rubra)
Uit figuur 20(distanties)blijkt een vegetatie-gradiënt te
bestaan. De totale bedekking van de kruidlaag neemt af, evenals de bedekking van het dood materiaal. Debedekking van de
mo8laag neemt daarentegen toe.Waarschijnlijk a.g.v.het meer
open worden van de vegetatie. Debedekking van Artemisia
maritima neemt af, soms vrij sterk. (tred).
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11. Transect dooraspect 2.19» (Armaria, Elytrigia, Festuca,
Lotus corniculatus)
Uit de distantie-berekeningen (fig.20 )volgt een duidelijke vegetatie-gradiënt. Ook dehoogte van de vegetatie
neemt af,maar de bedekking van dekruidlaag neemt toe.
0e bedekking van het dood materiaal envan de»oslaag neemt
wel af.Het totaal aantal soorten per opname neemt toeen
ook de bedekking van Agrostis stolonifera enPoa pratensis
neemt toe.
12. Transect dooraspect 5.1.(Ammophila arenaria, Galium verum)
Uit figuur 20 (distantie)blijkt geen duidelijke gradient,
De bedekking van het dood materiaal envan demoslaag neemt
wel af. De bedekking van Bromus mollis (annuel)neemt toe.
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4*5.2. Samenvatting van de stuwings-transecten.
Bij al degemaakte transecten is een meer ofBinder duidelijke vegetatie-gradiënt aan te tonen.Bij verschillende
vegetatie-eenheden blijkt deze gradient uit de distantieberekeningen (fig.20)
Dit geldt voor deaspecten 2.4.,2.9., 2.11., 2.13., 2.15 en
2.19. Bij de overige aspecten blijkt de gradient uit deafname van dehoogte van devegetatie en/of van de bedekking van
kruidlaag, dood materiaal (en moslaag)dan vel uit de toename
van het aantal soorten per opname. Soms blijkt het ook uit de
toe- ofafname van bepaalde soorten (tabel22).
Het lijkt waarschijnlijk dat de geconstateerde gradiënten
inderdaad het gevolg zijn van verschillen in beweidingsdruk.
Dat dat zo iskan niet gezegd worden daar ergeen gegevens
verzameld zijn over de beweidingsdruk. Het tellen vankoeplakken had hierwellicht uitsluitsel kunnen geven (Allersma,
1977).
Bij een aantal transecten neemt de soortenrijkdom van de opnames toe (aspect 2.4., 2.13. en 2.19.). Wellicht a.g.v.het
ontstaan van "open"plekken, waarin annuellen en "zoutminnende"
soorten een kans krijgen.
In vegetatie-eenheid 2.15. neemt het aantal soorten per opname echter af.Waarschijnlijk is deze vegetatie gevoeliger
voor betreding, waardoor soorten verdwijnen door een hoge
beweidingsdruk dicht bij het hek.
Verschillende soorten "reageren"duidelijk op de factor
beweiding als daar sprake van is.Bijvoorbeeld Pucoinellia
maritima welke soort toeneemt in de transecten inaspect 1.4.»
2.8., 2.12.en 2.5.Agrostis stolonifera neemt toe in aspect
2.2. en 2.19.» terwijl Poa pratensis toeneemt in de eenheden
2.4.» 2.9. en 2.19. Ren soort als Artemisia maritima neemt
daarentegen af en wel in de transecten van aspect 2.1.,2.8.
en 2.13.
Ook de veranderingen in de vegetatie-structuur in detransecten wijzen in dp richting van beveidin^als factor die deze
verschillen veroorzaakt, zoals d*>afname van de hoogte en bedekking van kruidlaag en/of van dood materiaal.
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4.6. Zonering en successie, (discussie)
In hoofdstuk }.6.

zijn de overgangen tussen verschillende

aspecten besproken, welke temaken hebban met successie dan
wel zonering.Op basis van literatuurgegevens (Vesthoff, 1947)
zijn twee schema's opgesteld, één voor lagekwelder-oeverwal,
en één voor dekwelderkom. In het geheel zijn nir-topgenomen
de Juncus maritimus-vegetaties, daar deze synsystematisch
moeilijk teplaatsen zijn. Eveneens buiten beschouwing gelaten zijn de "duintjes", daar dezeal bestonden op de zandplaat voordat dekwelder zich ontwikkelde en niet een fase
zijn in de ontwikkeling van de kwelder op zich.
Belangrijk opvallend feit is,als we beide schema's beschouwen, dat deze overeenkomen met devolgorde waarin deze
eenheden in het veld ruimtelijk voorkomen (zonering). Dit
blijkt uit devegetatiekaart en ook uit degemaakte transecten loodrecht op de zonering in hoofdstuk 3.4.
Volgens Westhoff (1947)corresponderen deze zones inhet
algemeen met successie stadia«
Hij stelt dat bijaangroeiende kusten een regelmatige successie
plaatsvindt, maar dat bijafslagkusten vaak een"omgekeerde"
zoneringwaargenomen wordt. In ons onderzoekterrein hebben we
temaken met een afslagkust, waar achterde oeverwal de meer
halofiele gemeenschappen liggen.
De beide schema's zijn om rekentechnische redenen vrij eenvoudig gehouden (rechte lijn). Een m^ergedetailleerd srhrma
met zijtakken zal in een volgend verhaal gepubliceerd worden.
Uit de resultaten van schema Ablijkt dat inhet onbeweide
deel de overgangen nagenoeg alleen in één richting plaatsvinden en wel naar rechts (+),wat hier verder in de successie betekent.Kennelijk gaat de successie in dit niet
beweide stuk door.

»OokDJjkema(1975)neemtdezoneringalsuitgangspuntvoorde
benaderingvandesuccessie.
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verandert inaspecten, welke verder in dp successie zouden
liggen.Maar tevens dat een zelfs iets hoger percentage verandert in eenheden die terug in de successie zouden liggen.
Dus het lijkt erop dat,tenminste plaatselijk,de successie
teruggedrongen wordt. Een dergelijk resultaat iseveneens gevonden in een vergelijkend onderzoek tussen proefvlakken met
soortgelijke vegetatie opTexel enaan devoormalige Zuiderzee (Westhoff, 1969)» Ook in een onderzoek naar de effecten
van beweiding opkweldervegetaties aan deOostzee bij
Heiligenhafen worden vergelijkbare resultaten verkregen
(Schmeisky, 1974). Verschil Bet ons onderzoek isdat deze
laatste auteurvegetaties heeft vergeleken die sinds mensenheugenis beweid respectievelijk onbeweid waren en dus enkel
bestaande verschillen beschrijft en niet het effect van het
instellen dan wel stopzetten van de factor beweiding.
Ook wat het schema van een kwelderkom (B)betreft zien we
in het onbeweide deel voornamelijk een verschuiving naar
rechts, dus verder in de successie. Inhet beweide stuk
daarentegen bestaat een verschuiving voornamelijk naar
links (-),dus terug inde successie. Kleine percentages
veranderen echter in deandore richting zodat er wellicht
sprake isvan locale verschillen.
Dat deze bestaan isduidelijk geworden in par.4.1.2. en4.1.5«
In hoeverre deze voortgang van de successie het gevolg
is van het uit beweiding nemen in 1958 is niet tebepalen,
maar de indruk bestaat dat deze maatregel nogvan grote
invloed in. Het doorgaan van de successie inhet onbeweide
deel en plaatselijk ook in het beweide stuk iswellicht het
gevolg van ophoging door slibafzetting en/of strooiselproductie. Hieromtrent zijn echter inhet geheel geen gegevens
verzameld.
Uit schema A (5.6.)zou men kunnen lezen dat aspect 1.1.
(l'>alicornia eur., Suaeda mar.)uiteindelijk over zou kunnen
gaan inaspect 2.13. (Artemisia mar.,Festuca rubra), welke
typisch isvoor de oeverwal en omgekeerd.
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overgang te suggereren noch om deze hier te ontkennen.
Hierbij moeten we bedenken dat bij successie geen substraat
verschillen bestaan. We zullen hier verder niet op ingaan.
Het schema is niet bedoeld als strikte beschrijving van
hoe een kwelder ontstaat,maar om een beeld tevorsen van
de 'richting'waarin eventuele veranderingen plaats vinden.
De keuze van de eenheden die inde schema's zijn opgenomen
isuiteraard arbitrair. De synsyatematisch moeilijk te
plaatsen eenheden zijn buiten beschouwing gelaten. Zoals
de Juncusmaritimus-eenheden.Wel opgenomen zijn aspect 2.5.
(ondervoorbehoud in schema A ) ,en aspect 2.10. (SchemaB ) .
Hoewel deze beide aspecten samen met aspect 2.4« eigenlijk
Elytrigia-facies zijn (4.1.3.)i.p.v.syntaxonomische eenheden.
Het isbekend dat op plekken waar ophoping van organisch
materiaal plaatsvindt (vloedmerken)Elytrigia sper.goed
gedijt, evenals Atriplex hastata (Westhoff 4 Den Held, 1969)
Dit zou de sterke uitbreiding van Flytrigia-aspecten in
het niet beweide deel verklaren (m.n.asprct 2.5.). Druitbreiding van deze renheden isdus meer een kwestie van waar
het vloedmerk terecht komt dan dat het aan successie toe te
schrijven is.
Er isalleen gekeken naar de richting van de overgangen en
niet naar de grootte van die richting, wat onmogelijk is
doordat de kwalitatieve verschillen tussen overgangen nirt
te kwantificeren zijn. Sommige aspecten zijn nauwer aan
elkaar verwant dan ander«-'die in het schema eveneens naast
elkaar staan. D.w.z. sommige overgangen berusten ophrt
verschi.inen c.q. verdwijnen van éé"nenkele soort, terwijl
andere overgangen berusten op veel "grotere" veranderingen.
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Hetglobalekaraktervandezeschema'sverhindrrt echter
nietdatderesultatenhieruitvoortvloeiend betreffende
de 'richting'vandevegetatie-veranderingen,waarbij
successieenzoneringkennelijkdoorelkanderlopen,van
wezenlijk belangzijnvoordebeoordelingvanhetkarakter
vanheteffectderbeweiding.
Datzoneringensuccessieopeenvrijcomplexemanierverwevenzijnblijktuitdeovergangen tusseneenhedendie
indezonering,indezenvanhoognaarlaag(t.o.v.NAP),
aanelkaargrenzen.Fendergelijkeovergangbetekentdat
eenaspectdatontstaatuiteenandereeenheid,welke
verderindesuccessieligtenhogerindezonering,
a.h.w.omhoogkruipt.Dathoudtindatditzelfdeaspect
inzo'ngevalinhrtbeweidedeeleenanderbereikzou
moetenhebben,wathoogteligging (NAP)betreft,danin
hetonbeweidedeel.Inhetgevalvan "omhoogkruipen"
zouditbetekenendatdemaximumhoogtehogerwordten
misschienookdeminimumhoogte.Overdebreedtevanhet
bereik*valtechternietstezeggen.
*iayertioaJeamplitude
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4.7. Beheer
In het algemeen kan gesteld worden dat ook bijde vrij
intensief geachte begrazing dekweldervegetatie uit natuurtechnisch oogpunt waardevoller isgeworden, tenminste
als differentiatieals criterium wordt genomen.
De differentiatie neemt zeker in floristische zin toe
(meeraspecten en een fijnkorreligerpatroon). Wat de
fauna betreft bestaat de indruk dat de vegetatieaantrekkelijker isgeworden voor sommige vogels (ganzen,
smienten en sommige weidevogels)alsmede voorhazen en
konijnen.
Als dit criteria voor "waardevol"zijn,kan inderdaad
gesproken worden van een verrijkend effect.Nemen we
daarentegen de nestgelegenheid voor eidereenden als
maatstaf dan heeft de beweiding waarschijnlijk een
negatief effect.Algemeen wordt aangenomen dat begrazing
als beheersmaatregel slechts zinvol isals diebegrazing extensief is.Zinvol in de zin van een verrijkend
en differentiërend ecologisch effect. Londo (1976)stelt
dat een beheersfactor,net als elke andere milieufactor,
pay ren dergelijk effect heeft wanneer deze locaal,
^r;i>iiëntsgewijsen constant,werkzaam is.Het zal duidelijk
zijn dat bij intensieve begrazing nauwelijks sprake kan
zijn van de eerste twee facetten.
Het lijkt erop dat de beweiding wel degelijk locale verschillen vertoont (Allersma, 1977)» maar in hoeverre deze
nu gradientsgewijs zijn isde vraag. Het feit dat inde
dir.euf.iiiewordt gesuggereerd dat,op basis van dr "gedetailleerdheid"en het "grensfout"-perrentage,we tr maken
hebben niettamelijk scherpe grenzen inhet beweide deel
.spreekt hiertegen. De resultaten betreffende de "stuwing"
van de koeien naar het,raster tonen daarentegen wel een
geleidelijke verandrrin£;van de invloed van de begrazing
naarmate deafstand tot.het hek toeneemt.
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spec,wordtzelfssterk teruggedrongen,terwijlJuncus
maritimu8zichnietverderuitbreidt.Ookisdevegetatieaantrekkelijkergewordenvoorkleinegrazersals
ganzenensmimten.Ofdatookgeldtvoorhazenen
konijnen isnietnategaan,daarhierovergeengegevensverzameld zijn.Welbestaatdeindrukdatdekorter
gewordenvegetatieaantrekkelijkerisgewordenvoor
weidevogelsomtenestrien,m.n.scholeksters,(eigen
waarneming).
ConclusieisdusdatookbijdehuidigebegrazingBdruk,
dievrijhooggpschatwordt,dezeeeninhetalgrmern
"v<rrijkfnd"effectblijkt tehfbben.Tochishetzeer
devraagofditoplangeretermijnwelgehandhaafdblijft
enmoetmenzichafvragenofnieteenwaardevollerkweldergebied verkregenkanwordendoor(geleidelijke)verminderingvandeveebezetting.Fendergelijkeafname
vanbeheersdynamiekwordtaangegevnalsstrategiena
instellen vaneenbehrersfactorvoorhetverkrijgenvan
eenwaardevolmilieu (VanLeeuwen,1966).Belangrijk
hierbijisnatuurlijk hr-tvaststellenvandecriteria
diemendaarvoorwilhanteren.
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5. SUGGESTIFS VOOR VERDER ONDERZOEK

In de eerste plaats ligt het voor de hand, daar degegevens voorhanden zijn, dat de locale veranderingen van
de vegetatie gerelateerd worden aan deplaatselijke begrazingsdruk zoals daar een maat gevonden is door
Aller8ma (1977)voor dit terrein.Het loraliseren van
deveranderingen komt neer ophet vergelijken van beide
kaarten voor een klein oppervlak (bijvoorbeeld 1/4 ha)
wat de oppervlakte isvan de vakken van 50x 50o.,
welke gebruikt zijn voor het inmeten en die op de kaart
staan aangegeven. Hierbij herhaalt zich dus deprocedure diegold voor het vergelijken van dekaarten als
geheel, dat wil zeggen dat voor elkvak schema's gemaakt moeten worden waarin alle overgangen in dat vak
aangegeven worden en waarop een correctie uitgevoerd
wordt. Zo krijgt men per vak het veranderings-pereentage, wat gerelateerd kan worden aan de begrazingsintensiteit binnen dat vak. Uiteraard kan hier eveneensuitgesplitst worden w^lke vegetatie-typen waar
het meest veranderen. Uit deze gegevens kan tevens bepaald worden of de indruk juist is dat het patroon der
ve^etatie-eenheden inhet beweide deel "fijnkorreliger"
(bèta-diversiteit) isgewordm. Dit kan bijv. geschi^drn
door het aantal vlakken (vegetatie-eenheden)per
oppervlakte eenheid te bepalen en het ligt voor de
hand om hier eveneens de vakken (1/4 ha.)voor tegebruiken.Aangezien de gegevens er zijn t. biedt dit de
mogelijkheid om daar interessante resultaten uit te
halen, welke een waardevolle aanvulling op zowel dit
verslag als het onderzoek van Allersma (1977)betekenen.
Wellicht zal hierover te zijner tijd gepubliceerd worden.
Tevens zal gepubliceerd worden over gegevens van dit
verslag betreffende de vegetatie-veranderingen, waarin
gedetailleerder op successie zal worden ingegaan.
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Het ligt inde bedoeling van de onderzoekleiders om de
eerstvolgende jaren enkel de p.q.'s op te nemen om in 1981,
dus na vijf jaar,weer opnieuw tekarteren. Het is zinvol
voor deze toekomstige karteerdere om zoveel mogelijk de
opnamen die in 1976 gemaakt zijn terug tezoeken pn weer
op te nemen, zodat een vergelijking gemaakt kan worden.
Dit zal o.i.allicht de interpretatie van devegetatieaspecten, zoals die door hun voorgangers grhanteerd zijn,
vergemakkelijken. Hetzelfde geldt voor de transecten welke
net als deopnamen opeen kaart met m.m.verdeling zijn
ingetekend, waar eveneens de vegetatie-grenzen op zijn
aangegeven.
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6. SAKFNVATTING
Inde period« mei -augustus 1976 ia een herhalingskartering uitgevoerd van een deel der Oosterkwelder,
Schiermonnikoog enwel het stuk gelegen tussen 1een
?e slenk, bezuiden het fietspad. Dit deel is in 1958
uit beweiding genomen en in 1972 weer In beweiding,
tenminste gedeeltelijk. Het Rijksinstituut voorNatuurbeheer CRIN)ishier in 1971 ««n onderzoek gestart inhet kader van een landelijk begrazingsproject waarbij het onderzoek op Schiermonnikoog is
gedelegeerd aan het Laboratorium voor Plantenoecologie
te Haren.
Met ondermeer als doel te onderzoeken of beweiding
een geschikte beheersmaatregel isom de verruiging
van dekwelder tegen te gaan.
Dit onderzoek is in 1971 begonnen met de kartering
van devegetatie inhet vorengenoemde terrein (Van der
Duim, 1973» Prins,1974). Door het plaatsen van een
raster op betrekkelijk ruime afstand van slenken,wad
en fietspad iseen deel van beweiding doorkoeien uitgesloten. Dit maakt een vergelijking mogelijk tussen
onbeweid laten en opnieuw inbeweiding nemen,hoewel
grote synoecologi3che verschillen bestaan tussen beide
de]en, wat blijkt uit,de vegetatie-samenstelling inde
uitgangssituatie van 1971. Het onbeweide deel beslaat
immers een groot deel van d<-oeverwallen bij eendergelijke plaatsing van het hek. Het isdaaromzekrr niet
zo dat het onbeweide deel als zuivere "blanco"kan gelden
voor de factor beweiding.
Daarbij komt dat ook inhet onbeweide drei externe invloeden optreden als betreding door mensen, begrazing
dO'T konijnen en hazen en inrid^nte^l maaien,wanneer
er een tekort ia voor het vee.
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slenk extra in be>weidinggenom'n als gevolg van de geringe
primaire productie op dekwelder door de extreme droogte
in dat jaar. Deze maatregel heeft niet doorgewerkt opde
kartering in '76, daar deze voor het instellen daarvan
(eind juli)afgerond was.Voor een volgende kartering
en de interpretatie isdeze tijdelijke gebeurtenis uiteraard wel van belang.
Tevens zijn in 1971t meestal aan weerszijden van het hek,
permanente quadraten (p.q.'s)gesitueerd. Inde eerste
plaats voor het volgen van de effecten van verschillende
maai-regiems in proefveldjes en daarnaast ook om voor een
aantal vegetatie-aspecten de veranderingen in de soortsamenstelling tevervolgen. Het aantal p.q.'s is echter
klein en niet representatief voor de verschillendevegetatie-typen, daar ze immers nagenoegallemaal aanweerszijden van het raster gelegen zijn. De informatie uit deze
p.q.'s welke niet gemaaid worden, is dan ook gering invergelijking met de informatie verkregen door de vergelijking
van de beide vegetatie-kaarten. Wil men een zinvolle beschouwing van de informatie d.m.v.p.q.'s in vergelijking
met informatie middels vegetatie-kaarten dan zullen de opnames representatief voor elke eenheid gekozen moeten worden.
Dat wil zeggen dat meerdere p.q.'s pervegetatie-eenheid verspreid over het gehele gebied waar deze voorkomt genomen
moeten worden.
De informatie van de p.q.'s mag dan nirt toereikend zijn
voor het bepalen van al dr voorkomende vegetatie-overgangen,
het geeft daarentegen andere informatie, n.1. de snelheid
van de veranderingen en details. Daarom is elk p.q. afzonderlijk a.h.w. al een aanvulling op de resultaten verkregen
d.m.v. de herhalingskartering.
Bi.idekartering in 1976 isuitgegaan van de legenda-eenheden,
welke gebruikt zijn in 1971.Voor een goede interpretatie
van deze eenheden zijn in het voorjaar een zestigtal opnamen
gemaakt, waarbij bleek dat het aantal eenheden uitgebreid
diende te worden.
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gemaakt voor een nadere beschrijving van de onderscheiden
vegetatie-aspecten. Ook zijn toen transecten gelegd loodrecht
op de zonering van verschillende vegetatie-eenheden diegeleidelijk in elkaar overgaan enwaartussen betrekkelijk
"vage"grenzen bestaan.
Eveneens zijn transecten gelegd loodrecht op het stek binnen
een vegetatie-eenheid. Dit om deveronderstelde "stuwing"te
beschrijven. Met deze "stuwing"wordt bedoeld de neiging van
de koeien om langs het hek te lopen en misschien ook te
grazen, zodat er een gradiënt zou kunnen ontstaan wat beweidingsintensiteit betreft in de richting loodrecht op het hek.
Dus afnemende begrazing naarmate deafstand tot het hek
groter wordt in dit geval. Let wel,deze transecten zijn gelegen binnen een eenheid zodat eventuele vrrsrhillen geen
aanleiding zijn geweest om een grens te trekken. Probleem
is ook dat in de ene eenheid meer variatie bestaat dan in
andere, wat meestal berust op het feit dat in sommige eenheden de aspertbepalende soorten sterk overheersen door
hun opvallendheid. Bijvoorbeeld soorten als Juncusmaririmus, Elytrigia spec, en Artemisia maritima, waardoor
de begeleidende soorten, waarin een grote verscheidenheid
kan bestaan, a.h.w. ondergewaardeerd kunnen worden.
Uit de resultaten van deze transecten blijkt inal de
gevallen een vegetatie-gradiënt aantoonbaar, ondanks
het,feit dat de transecten aan dekorte kantwaren.
De grootste verschillen binnen de transecten treden soms
op binnen de eerste meters vanaf het hek,waar de dieren
veel langs lopen. Deze koeiepaadjes zijn dan de oorzaak
van die verandering. Of er ook een beweidin^s-gradi^nt bestaat vanaf het hek op grotere schaal kan misschien blijken uit het onderzoeken van de locale veranderingen, waarbij per vak (1/4 ha.)het percentage overgangen brpaald wordt,
Als vermeHis in 1976 weer gekarteerd en is deze vegetatiekaart vergeleken m*t die van 1971 middels een exacte methode,
welke neerkomt op het.n<-menvan een steekproef waarbij een
puntenrooster ovr-rbeide kaarten is gelrgd en zo deveranderingen zijn gekwantificeerd.
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Wel isindezendemaaswijdtevanhetroosterarbitrair.
Hetbleek noodzakelijk ombijdezeresultateneenfoutendiscussietemaken,aangezienverschillendeveranderingen
het gevolglekenvaninmret-danweltekenfouten.Ookbestaatdeindruk dathierendaargedetailleerderisgekarteerd in1976,maarhetkanzijndatditmogelijkwas
alsgevolgvanhetontstaanvanscherperegrenzendaar
terplaatse.
Conclusiesuithetvergelijkenvandevegetatie-veranderingen
zijndatzowelhetbeweidealshetonbeweidedeelaanzienlijkverandert.Echtereengrootdeelvandeveranderingen
inhetonbeweidedeelberustenopuitbreidingvanElytrigia
spec.,verruigingdus.Deveranderingen inhetbeweidedeel
zijnver8cheidener,maargrofwegkangesteld wordendathet
waarschijnlijkvooraldesterkeachteruitgangvanElytrigia
spec,enFestucarubra isdiehetgebied structureeleen
heelanderaanziengeeft.Doordereductievandebedekking
c.q. hoogtevandezebeidesoortenlijkenanderesoorten
eenkanstekrijgen.SoortenalsAgrostisstolonifera,
enJuncusgerardiiwordendoordebegrazingbegunstigd.
Doorhetwegvallenvandeconcurrentie vandezoutmijdrnde
noorten (o.a.Pestura)krijgendezoutminnendesoorten,
zoaluPuccinellia maritima,Spergulariaspec,enTriglochin
maritimarenkans.Anderesoorten,welkekwetsbaarzijn
voorbetredingofdebodemverdichtingalsgevolgdaarvan,
al;;Artemisiamaritima,HalimioneportulacoïdesenLimonium
vulgareverminderen.
(ok bevoordeeldworden soortendieaangepastzijnaanbetre-tin^,zoalsriantagocoronopus,ofeenkanskrijgendoor
het.opengetraptwordenvandezode,zoalssommigeannuellen
(loapratensis,Bromusmollis)enenkele "zoutere"soorten
alsijalii-orniaenSuaeda.
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van het plantendek("biljartlaken")een toename van het
aantal soorten per oppervlakte-eenheid inhoudt. Enkele
soorten breiden zich sterk uit, bijv. Armeria maritima.
Lotus corniculatu8, Rumex aoetosella etc.Echter,het
aantal soorten voor het gehele terrein (3.I.1J neemt nauwelijks toe.In het bew©4de deel zijn nieuw verschenen soorten
als Galium mollugo, Leontodon nudicaulis en Stellaria media.
Sommige soorten zijn zelfs verdwenen, soms na eerst na
de instelling van de beweiding nieuw verschenen te zijn.
Devrij zeldzame soort Bupleurum tenuissimum heeft sich
wel gehandhaafd en breidt zichwaarschijnlijk uit. Tevens
blijken localeverschillen tebestaan wat het effect van
de invloed van de begrazing betreft. Hiermee wordt bedoeld deuitsplitsing van sommige eenheden inverschillende andere aspecten. Sommige ov<rgangen treden a.h.w.
omkeerbaar op. Dezeuitsplitsing is in het beweide deel
groter dan inhet onbeweide stuk. Hiermee samen hangt het
feit dat ook het patroon van de vegrtatie-asperten in
vergelijking met 1971 fijnkorreliger isgeworden, zowel
in het b«weide als het onbeweide deel. In het onbeweide
deel wordt dit grotendeels veroorzaakt door het ontstaan
van karteerbare pollen Elytrigia spec.Tenslotte wijst
ook het onderscheiden van meer legenda-eenheden op een
differentiatie van de vegetatie, vooral in het beweide stuk.
Het isduidelijk dat locale verschillen bestaan wat de
aard van deveranderingen aangaat. Berust dit opverschillen in beïnvloeding (beweidingsdruk)dan wel op reeds bestaande verschillen in potentie die zich manifesteren als
gevolg van begrazing of ishet een combinatie van deze
twee dingen?
Dat er locale verschillen bestaan in beprazingsdruk inhet
onderzoeksgebied blijkt uit het onderzoek van Allersma
(1977). Ondanks het feit dat de begrazing vrij intensief
genoemd kan worden (1,5 koe per ha.), vooral als menbedenkt dat in deafgelopen extreem droge zomers (1975 en
1976)de primaire productie betrekkelijk gering isgeweest.
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als het gaat om de 'richting'van de vegetatie-veranderingen.
Met richting wordt hier bedoeld verder of terug in de successie.Wordt namelijk een schema opgesteld,waarin de verschillende vegetatie-aspecten aan dohand van literatuurgegevens gerangschikt zijn op basis van hoe deze in elkaar
over kunnen gaan, danblijkt die volgorde overeen te konen
met de ruimtelijk« verspreiding van deze eenheden inhet
veld, wat dehoogteligging betreft (zonering).
Middels deze schema's isgetracht voor verschillende eenheden de richting van deveranderingen te karakteriseren.
Globaalgenomen blijken al de veranderingen inhet onbeweide deel,waaraan een 'richting' is toe te schrijven,
een voortschrijdende successie intehouden. Inhet beweide
deel ishet zo dat in beide richtingen een aanzienlijk
percentage overgangen plaatsvindt. Hieruit kan geconcludeerd
worden dat tenminste plaatselijk sprake isvan terugdringen
van de successie. Dat laatste wordt ook ondersteund door
de resultaten der p.q.'s. Uit de resultaten van dep.q.'s
blijkt tevens,dat de veranderingen op de lage kwelder
sneller verlopen dan op dehogere kwelder.
Het blijkt dus dat zelfs bij dehuidige begrazingsdruk,
welke vrij intensief geacht wordt, de beweiding een differentiërend effect heeft. Of dit op de langere duurgehandhaafd blijft is de vraag.
In ieder geval isde bew^iding een effectieve maatregel
gebleken om de verruiging (uitbreiding Flytrigia spec.)
tegen te gaan.
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ICQ

• L-.;::t va:i (ui .gcv.'erk e) gegevens, vrelke aanvrezi," sijn op h e t
L V-:. ; ,oriun voor Pr.antenoocologie t e Ilaren.
. Opnamen 1 /n 255 ingetekend op rn.m.-kaart
. Opnanen ran stuv/in; ; s - t r a n s e c t e n en van i r a n s e c t e n l o o d r e c h t op
3or.or i n g
. 3oortanlijut van elke eonheid
. Vo- e t a t i e - s a n e n c i e i l i n g per vak (^ h a . ) afzonderlijk met daarbij
v e r s p r e i d i n g s - k a a r t j e s voor elke vegetatie—:jnheid.
. V e g e t a t i e - v e r a n d e r i n g e n per vak
. D i s t a n t i e - b e r e k e n i n g e n van de t r a n s e o t e n
. D i s t a n t i e - b e r e k e n i n g e n van p . q . ' s ( v g l . 3 . 2 , 2 . )
. Kicmplant-gegevens i n de p . q . ' s i n voor- on n a j a a r 1976
, 'loi; a a n t a l v e g e t a t i e - a s p e c t e n per vak en het a a n t a l v e g e t a t i e vlekken per vak. i n beide k a r t e r i n g a j a r e n . Ook de veranderingen
hinrvcn zijn u i t g e w e r k t .

