Plantengemeenschappen van Nederland
9. Oxycocco-Sphagnetea
(concept februari 1994)

J.H.J. Schaminée
G. van Wirdum

I

~ lnstituu~ voor Bos- en Natuuronderzoek
~

Wageningen

PLAN TENG EMEE NSCH APPE N VAN NEDE RLAN D
9. OXYC OCCO -SPHA GNET EA (ronce pt januar i 1994)

J. HJ. Schaminée
G. van Wirdu m

ppen van Neder land'
Tussentijdse rappor tage van het project 'Plantengemeenscha

Institu ut 'YOOr Bos- en Natuu ronder zoek
Postbus 23
6700 AA Wageningen

19'J4

onder voorw aarde van juiste
OYemame van inform atie uit dit rappo rt is toegestaan
refere ntie. met expliciete vermelding van de roncep tstatus .

VOORWOORD

De tussentijdse resultaten van het project 'Plantengemeenschappen van Nederland' worden
in de vorm van conceptrapporten als opeenvolgende delen uitgebracht. Het project wordt
uitgevoerd door het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek onder leiding van J.H.J.
Schaminée. Uiteindelijke publicatie zal, gebaseerd op de rapportteksten (na het doorlopen
van diverse comentaarronden) en aangevuld met illustraties, in boekvorm plaatsvinden.
Gezien de omvang van het te schrijven boekwerk z.al het werk gefaseerd in afzonderlijke
delen verschijnen. Naast vier vegetatiebeschrijvende delen (Il-V) betreft dit ook een deel
over grondslagen, methoden en toepassingen van de plantensociologie (1). Het hier voor U
liggende rapport z.al als .zelfstandig hoofdstuk in Deel II worden opgenomen.
Ter ondersteuning van het project is een drietal begeleidingscommissies ingesteld, te weten
een Wetenschappelijke Begeleidingscommissie, een Gebruikerscommissie en een Commissie
Numerieke Verwerking. Deskundigen op deelgebieden voor zover niet opgenomen in een
van de genoemde commissies krijgen de betreffende concepten eveneens ter commentariëring toegestuurd. Verdere suggesties voor aanvullingen en/of wijzigingen worden zeer
op prijs gesteld. De.ze kunnen worden toegezonden naar het op de titelpagina vermelde
adres ter attentie van Dr. J.H.J. Schaminée.
Een groot aantal personen zijn we erkentelijk voor verstrekte op- en aanmerkingen
over het manuscript dat als basis heeft gediend voor het onderhavige concepthoofdstuk. Met
name willen we Hanneke den Held, André Jansen, Hans Joosten, Ger Londo, Ab Masselink, Eddy Weeda en Victor Westhoff bedanken.
De studie is mede mogelijk gemaakt door externe financiering van het Staatsbosbeheer, de
Landinrichtingsdienst, en Natuur Milieu en Faunabeheer (thans NBLF).
Foto omslag: M. Geertsma.
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KLASSE: OXYCOCCO-SPHAGNETEA Br.-Bl.et Tx. 43

Klasse der hoogveenbuiten en natte heiden (tabel 1 t/m 4).
Namen in de literatuur: Caricetales uliginosae Br.-Bl. et Vlieger apud Vlieger 37 p.p.;
Sphagno-Cariceteafuscae Duvigneaud 49 p.p.; Ombro-Sphagnetea Du Rietz 54 p.p.; SphagnoDrepanocladetea Du Rietz 54 p.p.; Vaccinietea uliginosi Lohm. et Tx. apud Tx. 55 p.min.p.;
Vaginato-Sphagnetea Malmer 68 prov. p.p.; Ledo groenlandici-Sphagnetea Fabiszewski 75;
Sphagno-Cladonietea americana Fabiszeski 75.

Diagnostische soorten: Drosera intermedia
(transgr.), Drosera rotundifolia, Erica
tetralix, Narthecium ossifragum, Aulacomnium palustre (zwak, in ons land ook veel
in Parvocaricetea, met name SphagnoCaricetum lasiocarpae), Calypogeia sphagnicola, Cephalozia connivens, Kun.ia pauciflora, Mylia anomala en Odontoschisma
sphagni zijn kentaxa; de levermossen alle
transgrediërend. Onduidelijk is de status
van Calypogeia sphagnicola, die in de
literatuur veelal ook als kensoort van de
klasse of daartoe behorende lagere eenheden wordt beschouwd (o.a. Westhoff &
Den Held 1969). De vermelding van deze
soort in een deel van de opnamen betreft
vrijwel zeker Calypogeiaflssa; daarnaast is
bekend dat Calypogeia sphagnicola ook
voorkomt in slenken van de Scheuchzerietea. Een aantal van de genoemde kensoorten komt ook veelvuldig voor in de
klasse Parvocaricetea: Drosera rotundifolia
en Cephalozia connivens met name in het
Aulacomnium
Pallavicinio-Sphagnetum,
palustre in het Caricion curto-nigrae. In
een overzichtsstudie van de veenbegroeiingen in Noordwest-Europa noemt Dierssen (1982) bovendien enkele soorten die
wij als kentaxa van lagere eenheden dan
de klasse beschouwen, namelijk Andromeda polifolia, Eriophorum vaginatum,
Sphagnum magellanicum en Sphagnum
rubellum. Barkman (1992) wijst in dit

verband op geografische verschillen in het
gedrag van een aantal hoogveensoorten.
Sphagnum papillosum bijvoorbeeld is in
Ierland en Groot-Brittannië een soort van
hoge bulten, heeft in ons land zijn optimum op lage bulten en neigt in OostEuropa zelfs naar het karakter van een
minerotrafente veensoort. In eu-atlantische hoogvenen komt Drosera longifolia
op nattere plaatsen voor dan Drosera
intermedia, in ons land op hetzelfde freatische niveau, en in continentaal Europa
op minder natte standplaatsen. Sphagnum
tenellum is in Ierland een soort van natte
depressies in spreihoogveen en heeft in
Nederland zijn optimum in natte heiden.
Gezien het lokaal dominant voorkomen
van deze soort in maritieme hoogvenen in
Engeland mag verwacht worden dat zij in
het verleden ook in West-Nederland een
natuurlijke plaats in hoogvenen had.
De klasse Oxycocco-Sphagnetea
heeft een aantal soorten gemeenschappelijk met de Scheuchzerietea, waarvan Eriophorum angustifolium de belangrijkste is.
Calluna vulgaris en Empetrum nigrum zijn
differentiërende soorten van de OxycoccoSphagnetea ten opzichte van de Scheuchzerietea. De eerste is met hoge presentiewaarden aanwezig; de tweede is minder
algemeen en heeft een voorkeur voor de
kustheiden en de hoogste hoogveenbuiten
(waar hij met hoge bedekkingen op7

treedt). Molinia caerulea is een konstante
soort.

Synecologie: Oligotrafente tot mes<H>li-

gotrafente, acidofiele gemeenschappen.
Er worden twee hoofdgroepen onderscheiden. De eerste betreft natte heiden
op venige 7.lllldgrond en gedegenereerde
hoogvenen. De tweede hoofdgroep omvat
bulten van levende hoogvenen, geïsoleerd

van de minerale onderg rond en vrijwel
uitsluitend gevoed door sneeuw en regenwater. De vegetatie hier is aangepast aan
extreme omstandigheden, zoals wateropname bij lage temperaturen, mursto fgebrek, grote temperatuurverschillen tussen
wmer en winter en tussen dag en nacht,
een uitgesproken laag voedingsstoffenaanbod, een mer hoge aciditeit, en een
steeds hoger groeiend mosdek, mogelijk
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F•guur 9.1: Indeling van de Oxycocco-Sphagnetea in Nederland.
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20 m dikke veenpakketten aangetroffen
(Barkman 1992). Wanneer menselijke
invloeden achterwege blijven, worden de
zure en oligotrofe condities in het milieu
gehandhaafd door de capaciteit van de

gemaakt door de in principe onbeperkte
apicale groei van de veenmossen (Sphagnum). In Nederland bereiken de hoogvenen een maximale dikte van ten minste 7
m; in andere landen (Canada) worden tot
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Figuur 9.2: Schematisch overzicht van de kensoorten van klasse, orde, verbond en
associaties van de klasse Oxycocco-Sphagnetea. De betekenis van de symbolen is als volgt: - kensoort, = = = = = transgrediërend, ..... zwakke kensoort. Met O is aangegeven dat het
taxon in Nederland in het desbetreffende syntaxon (nagenoeg) ontbreekt. Voor de betekenis
van de syntaxonaanduidingen wordt verwezen naar Figuur 9.1.
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veenmossen om anorganische kationen uit
het bodemwater uit te wisselen tegen
waterstofionen. De bijzondere waterhuishouding wordt in stand gehouden door
het vermogen van veenmos om grote
hoeveelheden water vast te houden (voor
levend veenmos tot meer dan 40 maal het
eigen drooggewicht) in combinatie met de
geringe waterdoorlatendheid van de onderliggende veenlaag. In een 'levend'
hoogveen bestaat dez.e onderliggende
veenlaag uit de onderste, afgestorven
veenmosplanten
stengeldelen van de
waarvan de bovenste 30 cm de toplaag
van het veen vormen. In tegenstelling tot
dez.e toplaag is de onderlaag volledig
zuurstofloos, altijd verzadigd met water
en vrijwel verstoken van microbiële activiteit (o.a. Beijerinck 1934; Clymo 1963;
Westhoff & Den Held 1969; Barkman
1992).
Hier zij nog opgemerkt dat ook in
ongestoorde, zuiver oligotrofe venen minerotrafente soorten kunnen optreden.
Barkman (1992) geeft vijf factoren die
hierin een rol kunnen spelen: de invloed
van een hoger ionengehalte van de neerslag dichtbij de zee, een versnelde decompositie van veen aan wind-geëxponeerde
randen van grote veenslenken, het voortdurende aanbod van (zij het zeer geringe)
hoeveelheden voedingsstoffen via natuurlijke veenbeekjes, in ondiepe venen kunnen diep wortelende soorten als Carex
rostrata de zandige ondergrond bereiken,
en de invloed van nestelende vogels.
Syndynamie k en contactgeme enschappen:
De gemeenschappen ontstaan ofwel in
open water in een verlandingsreeks nadat
door veenmosgroei een z.ekere onafhankelijkheid van het grondwater is opgetreden, volgend op gemeenschappen van de
klassen Scheuchzerietea of Parvocaricetea,
ofwel rechtstreeks op minerale grond
wanneer dez.e voldoende nat, zuur en
oligotroof is. Ze maken deel uit van voed10

selarme en van oorsprong uitgestrekte
heide- en veenlandschappen, waar z.e in
contact staan en één geheel vormen met
enerzijds de Nardo-Callunetea (heide) en
anderzijds de Scheuchzerietea (veenslenken, verlandingen). De natte heiden staan
ook in contact met vochtige graslanden
(met name Cirsio-Molinietum) en oeverkruidgemeenschappen van het Hydrocotylo-Baldellion.
Symmorfolo gie: Soortenarme gemeenschappen, vooral wat betreft de vaatplanten. In de kruidlaag zijn dwergstruiken en
graminoide planten (in het bijzonder
Cyperaceae) aspectbepalend, in de meestal goed ontwikkelde moslaag vooral veenmossen (Sphagnum) en folieuz.e levermossen.
Synchorologie: Holarctis, en daarbinnen
wellicht circumpolair; mogelijk moeten de
Noordamerikaanse hoogvenen echter als
een eigen klasse worden opgevat. De
hoogvenen en hoogveenachtige begroeiingen op het zuidelijk halfrond hebben
slechts weinig soorten (o.a. Sphagnum
magellanicum) gemeenschappelijk met die
van het noordelijk halfrond. Binnen Eurazië blijven de Oxycocco-Sphagnetea beperkt tot gebieden in de Eurosiberische
regio met een neerslagoverschot en een
relatief lage gemiddelde jaartemperatuur
(gewoonlijk beneden 10 à 11 °C). De
hoeveelheid jaarlijkse neerslag bedraagt
meestal meer dan 700, vaak meer dan
1.000 mm. Een beperkende factor is vooral het neerslagtekort in het zomerhafljaar,
dat niet per se gecorreleerd is met de
jaarlijkse hoeveelheid neerslag. Zo komen
in het Baltische gebied goed ontwikkelde
hoogvenen voor bij een neerslag van 550
mm/jaar; de neerslag valt daar wel voornamelijk in de zomer. Damman ( 1979)
geeft aan dat de zuidgrens van het voorkomen van hoogvenen in oostelijk NoordAmerika ruwweg samenvalt met een po-

tentieel cumulatief neerslagtekort van 100
mm/jaar, terwijl het jaarlijkse neerslagoverschot nog meer dan 500 mm kan
bedragen (zie Joosten & Bakker 1987).
Het verspreidingspatroon toont een optimum in het noordwesten van Europa; in
het ruiden worden de Oxycocco-Sphagnetea vrijwel uitsluitend aangetroffen in de
montane en subalpiene zone van gebergten.
Syntaxonomie: De klasse OxycoccoSphagnetea, die de dwergstruikgemeenschappen op veen en zand (veld- en

moerpodsolen) omvat, wordt als zodanig
het eerst onderscheiden door Braun-Blanquet & Tüxen in 1943, waarbij zij voortbouwen op eerdere indelingen van Nordhagen (1936) en Tüxen (1937), die dergelijke gemeenschappen samenvatten in de
orde Ericeto-Ledetalia palustris zonder
daarbij evenwel een klasse aan te geven.
De opvatting van Braun-Blanquet &
Tüxen wordt vrij snel door andere auteurs
overgenomen. In 1942 plaatsen Westhoff
et al. de gemeenschappen van de hoogveenbuiten en natte heiden nog in de
Scheuchzerieto-Caricetea fuscae, maar in

netea.
Figuur 9.3: Herkomst van de vegetatieopnamen uit de klasse Oxycocco-Sphag
11

de tweede druk van het 'Overzicht der
plantengemeenschappen in Nederland' uit
1946 splitsen ook zij deze als een eigen
klasse af. In latere tijd is veel gediscussieerd over de nadere indeling in orden
en verbonden, maar de inhoud van de
klasse is vrijwel steeds onveranderd gebleven (zie Dierssen 1982). Voor de positie
van de Oxycocco-Sphagnetea ten opzichte
van andere klassen, die ecologisch vooral
wordt bepaald door verschillen in waterhuishouding, pH en trofiegraad, zij verder
verwezen naar de bespreking van de
Scheuchzerietea.
Vroeger werden alle gemeenschappen van de Oxycocco-Sphagnetea in één
orde verenigd, die door diverse auteurs
verschillend genoemd werd: Sphagnetalia
of Sphagnetalia magellanici (Pawlowski et
al. 1928; Kästner & Flössner 1933) en
Ledetalia palustris of Erico-Ledetalia palustris (Nordhagen 1936; Tüxen 1937). Later is men er echter toe overgegaan twee
of meer orden te onderscheiden, die
evenwel niet altijd op dezelfde wijze zijn
afgegrensd. Moore (1968), die zijn indeling staaft met een overzichtstabel waarin
opnamen uit vele delen van Europa, onderscheidt de Ericetalia tetralicis en de
Sphagnetalia magellanici. De eerste orde
omvat de natte heiden op gronden met
een relatief dunne organische laag, de
tweede de hoogveengemeenschappen op
dikke veenbodems; de laatste orde omvat
twee verbonden die elkaar geografisch
vrijwel uitsluiten (Erico-Sphagnion in
Noordwest-Europa en Sphagnion fusci in
Noordoost-Europa). Volgens Dierssen, in
zijn overzichtsstudie van de veenbegroeiingen in Noordwest-Europa (1982), valt
de belangrijkste splitsing (in twee orden)
samen met geografische verschillen; de
oecologische verschillen komen vooral tot
uiting op verbondsniveau. Een gedeelte
van de Sphagnetalia magellanici (min of
meer het Erico-Sphagnion sensu Moore,
met onder andere het Erico-Sphagnetum
12

magellanici) voegt Dierssen samen met
het Ericion. Een indeling van Tüxen et al.
(1972) in drie orden, die niet alleen op
Europa maar op de gehele Holarctis
betrekking heeft, vindt weinig navolging,
omdat de door hen voorgestelde eenheden floristisch slecht gekarakteriseerd
zijn. De Nederlandse situatie komt het
beste overeen met de opvattingen van
Moore. Om nomenclatorische redenen
moet echter wel de door Dierssen gebruikte, op oudere studies gebaseerde
naamgeving worden gevolgd: Erico-Sphagnetalia Schwickerath 40 em. Br.-Bl. 49,
Sphagnetalia magellanici Pawlowski ex
Kästner & Flössner 33, en Oxycocco-Ericion Nordh. in Tüxen 1937.

Natuurbe heer: Vele eeuwen lang maakten
ombrotrofe hoogvenen een belangrijk
deel uit van het Nederlandse landschap.
Hier volgt een kort overzicht van de veranderingen in oppervlakte en kwaliteit die
zich sindsdien hebben voltrokken. Voor
beschouwingen over (inwendig en uitwendig) beheer van hoogvenen en over mogelijkheden voor natuurontwikkeling verwijzen we naar de desbetreffende passages
bij de lagere eenheden; daar wordt ook
ingegaan op de negatieve effecten van
zure depositie en wordt aandacht besteed
aan het beheer van natte heiden en moerasheiden, waarvoor ons land internationaal gezien een grote verantwoordelijkheid draagt.
Vooral de teloorgang van de 'echte' hoogvenen krijgt in de literatuur veel aandacht. Deze venen bedekten niet alleen
uitgestrekte gebieden in de pleistocene
delen van Nederland maar ook een substantieel deel van de thans eutrofe laagvenen in West-Nederland. Reeds in 1929
werd door Polak in haar klassieke studie
naar •de botanische samenstelling van het
Hollandsche veen• aangetoond, dat ook in
West-Nederland vorming van hoogveen
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Aantal opnamen

K
757

V1
505

V2
252

kK Erica tetra7ix
Eriophorum angustifo7ium
Drosera rotundifo1ia
Au1acomnium pa1ustre
Cepha1ozia connivens
Narthecium ossifragum
Drosera intermedia
Odontoschisma sphagni
Kurz1• pauc1f7ora
Hy 11• anoma 7a
Ca7ypogeia sphagn1co1a

9orr
5345
26
1a15 1
13
128
74

96II
43
36
13
1215 1
18

78 1
7263
533215 1
3
138
7
9

kV Sctrpus cespttosus
Sp/ragflUlll canpactum
Gymnoco1ea inf7ata
Sphagnum tene 71um
Zygogonium ericetorum
Sphagnum mo77e
Oxycoccus pa1ustris
Sphagnum papi17osum
Andromeda po1ifo7ia
Sphagnum mage71anicum
Eriophorum vaginatum
Sphagnum rube77um
Ca71iergon stramineum

29
28 1
19 1
17'
an
428 1
18II
1713II
1471
5

42
42 1
27 1
25 1
12rr
651
71
12II
13
0.4

dV Carex panicea
Juncus squarrosus
Gentiana pneumonanthe
Sphagnum recurvum

21
16
14
24II

kA

"_8
61

2
0.4•
42

Veenbies s. 1.
Kussentjesveenmos
Broed ke l kje
Zacht veenmos

0.4
71 II
40II
3735n
3014II
13

Week veenmos
Kleine veenbes
Wrattig veenmos
Lavendel hei
Hoogveen-veenmos
Eenarig wollegras
Rood veenmos
Sliertmos

31
24
20
5'

0.4

Blauwe zegge
Trekrus
Klokjesgentiaan
Slank veenmos

14
0.8

Rhynchospora a1ba
Rhynchospora fusca
Lycopodium inundatum
Hypnum imponens
Sphagnum fuscum

15744
0.3-

1610'
76

B SCHEUCHZERIETEA
Sphagnum cuspidatum
Agrostis canina
Carex. rostrata

1212
6

b NAROO-CALLUNETEA
Ca71una vu7garis
Potenti17a erecta
Hypnum jut7andicum
Empetrum nigrum
Pedicu7aris sy1vatica
P1eurozium schreberi
b PARVOCARICETEA
Carex trinervis
Carex nigra
Hydrocoty1e vu1garis
~s macrocarpos

Gewone dophei
Veenpluis
Ronde zonnedauw
Veen-knopjesmos
Glanzend maanmos
Seenbreek
Kleine zonnedauw
Veen-dubbe1tjesmos
Gewoon spinragmos
Hoogveen levermos
Veenbuidelmos

2
62III

o.a-

Witte snavelbies
Bruine snavelbies
Moeraswolfsklauw
Goud-klauwtjesmos
Bruin veenmos

1013

169
17

Waterveenmos
Moerasstruisgras
Snavel zegge

4826
1917 1
8
a-

5435
2515'
12
11-

37'
8
9
21II
0.4
4'

14

21
13
8
13
6
14II o.en•

11

10
gn

.

Struikhei
Tormentil
Heide-klauwtjesmos
Kraaihei
Heidekartelblad
Bronsmos
Drienervige zegge
Zwarte zegge
Waternavel
Grote veenbes
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Syntaxon
OVERIGE SOORTEN
Betu7a pubescens
Ca7amagrost1s ep1gejos
Ca7ypogeia fissa
C7adina portentosa
Oicranum bonjeanii
Dicranum scoparium
Hypnum cupressiforme
Leucobryum g7aucum
Mo7inia caeru7ea
Phragmites austra 7is
P1nus sy7vestris
Poh7ia nutans
Po 7ytrichum conmune
Rhamnus frangu 7a
Sa 71K rfl{Jllt'IS
Sphagnum fimbriatum
Sphagnum pa7ustre
K
Vl
V2

K

Vl

V2

11

5
13
5
19'
0.8
21
14·
10
74'
5
9
15
11
1

23
0.8

9
7
13'
4+
14
9+
7
73'
13
10
18
14+
5
26•
7+
ion

36+

3+
41

10

2

"...

0.8
1
0.8
70'
27
12
23
21'
11
6
16•
21 YI

Zachte berk
Ouinriet
Moerasbuidelmos
Moeras-gaffeltandmos
Gewoon gaffeltandmos
Gewoon klauwtjesmos
Kussentjesmos
Pijpestrootje
Riet
Grove den
Gewoon peermos
Gewoon haarmos

Sporkehout
Kruipwilg
Gewimperd veenmos
Gewoon veenmos

= Oxycocco-Sphagnetea

= Ericion

tetralicis

= Oxycocco-Ericion

Tabel 1: Overzichtstabel Oxycocco-Sphagnetea in Nederland (t/m verbonden).
heeft plaatsgevonden vanuit laagveen
(" ... deeutrophe vegetatie werd geleidelijk
mesotrooph, om ten slotte in zuiver oligotrooph veen over te gaan"). In laag Nederland werd het hoogveen overspoeld
door de z.ee of 'verdronk' als gevolg van
een stijgende grondwaterspiegel (o.a.
Pons 1992); de hoogvenen op de hogere
gronden zijn grotendeels verdwenen door
afgraving en ontginning. Twee belangrijke
hoogveencomplexen hier waren de Peel in
Zuid-Nederland, op de grens van NoordBrabant en Limburg, en het Boertangerveen in het noorden, waar dit gebied een
natuurlijke barrière vormde tussen Nederland en Duitsland. Deze uitgestrekte
hoogvenen met een oppervlakte van tienduizenden hectaren behoorden tot de
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subatlantische vlakke hoogvenen. Vlakke
hoogvenen ontwikkelen zich door vermorsing in terreindepressies, dikwijls in
flauw hellende gebieden, van waaruit het
omringende land kan worden overgroeid,
vooropgesteld dat dit weinig reliëf vertoont. Daarnaast ontwikkelen vlakke
hoogvenen zich door verlanding in laagvenen, in kommen en riviervlaktes die buiten het bereik van de hoofdstroom van
het rivierwater komen te liggen, waar
geen invloeden meer zijn van voedselrijk
oppervlakte- en grondwater. Bij een ondoorlatende ondergrond en in gebieden
met brak grondwater kan deze ontwikkeling versneld plaatsvinden, doordat het
regenwater een eigen, op het zwaardere
grondwater drijvend veenwaterlichaam

vormt (Van Wirdum et al. 1992). De
hoogteverschillen tussen bulten en slenken zijn betrekkelijk gering (10-40 cm).
Buiten de invloed van de mens betreft het
stabiele systemen, die weinig onderhevig
zijn aan natuurlijke erosie of degeneratie
(o.a. Barkman 1992). Dit neemt niet weg
dat vooral oude en grote hoogvenen aan
enige degradatie van het veenoppervlak
blootstaan (zie ook de opmerking over
minerotrofe invloeden onder Synecologie). De vorming van natuurlijke veenbeken, sommige meerstallen, en het uit
elkaar barsten van hoogveencomplexen
(o.a. Casparie 1972; Schouten 1984, 1994)
demonstreren dit nader. Hoogveenontwikkeling is beperkt tot plaatsen die reeds
een zekere natuurlijke bescherming bieden tegen belangrijke verweringsfactoren,
zoals waterdynamiek. Toename van de
sterkte van zulke factoren vormt dan ook
een belangrijke bedreiging voor het voortbestaan van hoogvenen.
Tijdens de maximale uitbreiding van hoogveen over ons land, zo'n 3000 jaar
geleden, heeft waarschijnlijk meer dan
1.000.000 ba, een derde van de oppervlakte van ons land, uit hoogveen bestaan.
Omstreeks 1600 bedraagt dit areaal vermoedelijk nog 180.000 ba (Nijenhuijs
1973), omstreeks 1900 nog ongeveer
90.000ba (Joosten, geciteerd door Bakker
et al. 1988). Daarvan resteren thans nog
slechts enkele duizenden hectaren. Neijenhuijs (1973) noemt een oppervlakte van
3.600 ba; Vermeer & Joosten (1992)
spreken van minder dan 10.000 ba. Bakker et al. geven een huidige oppervlakte
van 9.000 ba, maar daarbij zijn gebieden
meegerekend waarin nauwelijks meer
hoogveen resteert. Van deze oppervlakte
is slechts een klein gedeelte intact, levend
hoogveen. Volgens Bakker et al. betreft
dit in totaal nog 160 ba. Het gaat daarbij
om onderdelen van grote hoogveencomplexen, die echter niet meer aan alle

kenmerken van levend hoogveen voldoen.
Het percentage hoogveen dat niet is aangetast door turfstekerij, branden (ten
behoeve van de boelcweitcultuur; vooral
na 1850) of ontwatering is nog veel kleiner (minder dan 5 ba) en zelfs deze restanten zijn niet geheel ongestoord en
bevatten altijd wel enkele minerotrafente
komponenten. De sterke aantasting van
de grotere hoogvenen heeft er ook toe
geleid dat de oorspronkelijke vegetatie
van hun randgebieden, naar een Zweeds
woord lagg-zone genoemd, in ons land
thans nergens meer over is. Overzichten
van de belangrijkste hoogveenrestanten in
ons land worden gegeven door Barkman
(1992) en Van Wirdum (1993). In NoordNederland herinnert het Bargerveen aan
het vroegere Boertangerveen; de Deumese Peel en de Mariapeel vormen de belangrijkste hoogveenrestanten van de Peel
in Zuid-Nederland. Andere grote hoogvenen elders in Nederland zijn het Fochtelöerveen op de grens van Friesland en
Drenthe, het Witterveld bij Assen, de
Engbertsdijksvenen bij Vriezenveen, het
Haaksbergerveen in Zuidwest-Overijssel,
het Wierdense Veld tussen Nijverdal en
Wierden, en het Korenburger- en Vragenderveen bij Winterswijk.
Voor zover paleobotanisch onderzoek tekort schiet, is in Noord-Nederland
aan de hand van nog aanwezige hoogveenresten de oorspronkelijke situatie nog
enigermate te reconstrueren; moeilijker is
dit voor Zuid-Nederland. Op grond van
de weinige botanische overleveringen is
bekend dat de venen hier gekenmerkt
werden door het optreden van hybridogene Dactylorhiza-populaties en verder
van de Noordnederlandse verschilden
door de afwezigheid van Empetrum nigrum.
Iets rooskleuriger is het gesteld met de
eveneens oligotrafente maar toch zwak
minerotrofe veenbegroeiingen in heide15

vennen, die ten dele ook tot de klasse
Oxycocco-Sphagnetea worden gerekend en
een zeer grote gelijkenis vertonen met
levend hoogveen, zowel qua synecologie
als qua vegetatie. De huidige oppervlakte
hiervan wordt geschat op 50 ha. In bet
noorden van Nederland is de dichtheid
van de vennen gemeten naar de oppervlakte beide groter dan in het zuiden,
hetgeen vermoedelijk toe te schrijven is
aan een verschillende geogenese en misschien ook samenhangt met een hoger
neerslagoverschot in Noord-Nederland;
Barkman (1992) geeft waarden van één

heideven per 25 ha in het noorden, tegen
één heideven per 160 ha in het miden.
De variatie in oppervlakte (O, l - > lOOha)
en diepte (0,5 - 12 m) van deze vennen is
enorm, waardoor het onderscheid met de
'echte' hoogvenen niet altijd scherp is.
Ook de veentjes in dere vennen zijn veelal sterk beïnvloed door turfwinning. De
vervening geschiedde door boeren op
primitieve, min of meer lukrake wijze.
Veel beidevennen worden dientengevolge
gekenmerkt door een chaotisch mozaïek
van successiestadia, vaak met abrupte
grenzen (zie Barkman 1992).

ORDE A: ERICO-SPHAGNETALIA Schwick. 40 em. Br.-Bl.49
Dopheide-orde (tabel l en 2).
Namen in de literatuur: Ledetalia palustris Nordh. 36 p.min.p.; Erico-Ledetalia palustris
(Nordh. 37) Tx. 37 p.min.p.; Oxycocco-Ledetalia palustris Nordh. 43 p.p.; Sphagno-Ericetalia
Br.-Bl. 49; Trichophoro-Sphagnetalia Malmer 64 prov. p.p.; Ericetalia tetralicis Moore 68;
Eriophoro vaginati-Sphagnetaliapapillosi Tx. apud Tx. et al. 72 p.p.; Sphagnetalia compacti
Tx. et al. 72 prov. p. p.

VERBOND Aa: ERICION TETRALICIS Schwick. 33
Dopheide-verbond (tabel l en 2).
Namen in de literatuur: Ulicio-Ericion tetralicis (Scbwick. 33) Tx. 37; Rhynchosporion albae
Kocb 26 sensu Vlieger 37, sensu Louis et Lebrun 42; Trichophoro-Ericion tetralicis Duvigneaud 47; incl. Scirpion caespitosi Oberd. 57; Narthecion Vanden Berghen 58 p.p.; Juncion
squarrosi Passarge 64 p.p.

Diagnostische soorten van orde en verbond: Scirpus cespitosus (transgr.; zie
onder Ericetum tetralicis), Gymnocolea
injlata, Sphagnum compactum (transgr.),
Sphagnum molle, Sphagnum tenellum
Zygogonium ericetorum
en
(transgr.)
16

(transgr.) zijn kentaxa. Carex panicea,
Gentiana pneumonanthe, Juncus squarrosus en Pedicularis sylvatica (zwak) zijn
differentiërend ten opzichte van de
Sphagnetalia magellanici.

Synecologie van orde en verbond: Natte
beiden op hydromorfe bumuspodsolen die
worden gekenmerkt door gleyverschijnselen; ook op gedegenereerde hoogveen.

Synchorologie van orde en verbond: In de
oceanische gebiedsdelen van de gematigde zone in Europa; planair tot collien.

25
ASSOCI ATIE Aal: LYCOPO DIO-RH YNCHO SPORET UM Paul ex Allorge et Gaume
1969)
Held
Den
(fide WesthotT &
Associatie van Moeraswolfsklauw en Bruine Snavelbies (tabel 2).
typicum)
Namen in de literatuur: Rhynchosporetum albae Kocb 26 caricetosum paniceae ( =
g 'alboDiemont et Tx. 37; Rhynchosporetum fuscae Louis et Lebrun 42 p.p. De toevoegin
drie
uit
fuscae• aan de naam van de associatie is niet geoorloofd. aangezien dan een
soortnamen samengestelde naam (trinomium) ontstaat.

Diagnostische soorten: Drosera intermedia
(tevens klasse). Lycopodium inundatum,
Rhynchospora fusca en Zygogo11ium ericetorum (tevens verbond) zijn kentaxa.
Verder heeft Rhynchospora alba in ons
land in deze associatie een zeker optimum; in de internationale literatuur geldt
de Witte snavelbies als een kensoort van
bet Rhynchosporion albae (klasse Scheuchzerietea). De verwantschap tussen bet
Lycopodio-Rhynchosporetum en bet Rhynchosporion albae blijkt ook uit bet in
beide syntaxa voorkomen van soorten als
Drosera intermedia en (incidenteel) Rhynchospora fusca.
Synecologie: Op kale en min of meer
dichtgeslagen bodems van paden en karresporen, op open plekken in natte heide,
en op oevers van oligotrofe beidevennen.
Zowel op veengrond als op vochtige 7.andbodem. Gewoonlijk staan deze plekken •s
winters plaHlras of gedurende korte tijd
onder water en drogen ze •s zomers oppervlakkig uit.
Syndyna miek en contactgemeenschappen:
De gemeenschap ontstaat door betreding

of door het steken van plaggen in natte
heiden (Ericetum tetralicis). waarin hij na
verloop van enkele jaren door geleidelijke
successie ook weer overgaat. Daarnaast
staat het Lycop<Xlio-Rhynchosporetum ook
in contact met gemeenschappen van het
Nanocyperion flavescentis, de Parvocaricetea en bet Cirsio-Molinietum.

Symmorfologie: Zeer open en laagblijvende begroeiingen. voornamelijk opgebouwd uit graminoide planten, jonge
dwergstruiken en cryptogamen (bladmossen, levermossen, wieren). Het gemiddelde aantal soorten per opname bedraagt

13.
Synchorologie: Zwaartepunt atlantiscb,
van Portugal tot in Noorwegen. Naar het
oosten toe komt de associatie tot in Polen
voor, zij het in enigszins gewijzigde vorm
met onder andere Drosera longifolia (Piotrowska 1991; zie ook Neubäusl 1959). In
ons land is het Lycopodio-Rhynchosporetum beperkt tot de Pleistocene districten
en daar vrij zeldzaam (opp. z.eer gering).
Syntaxonomie: Door de meeste auteurs
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Tabel 2: Overzichtstabel Eridon tetralicis in Nederland.
Syntaxon
Aantal ~n

Al
51

kK Erica tetra7ix
Eriophorom angustifo7ium
Orosera rotundifo7ia
Au7acomnium pa7ustre
Cepha7ozia connivens
Narthecium ossifragum
Odontoschisma denudatum
Hy7ia anoma7a
Ca7ypogeia sphagnico7a

94 1
41
57
e
6
6

kO

kA

dA

S2a
85

S2b
23

95rn geur 83•
75
44
42
52
39
26
12
10
40•
11·
13
2P
221
1
0.6
g+
35+
24•
6
2
1
0.3
46

.

3n

Sphagnum mage77anicum

11 II

61
29 1

47
39 1

74

Juncus squarrosus
Carex panicea
Gentiana pneumonanthe

12
53•
26

33+
2e
23

17
27
6

22

Orosera intennedia
Rhynchospora fusca
Rhynchospora a 7ba
Zygogonium ericetorum
Lycopodium inundatum
Sphagnum compactum
Sphagnum tene77um
Hypnum imponens
Sphagnum mo 77e

e2·
901
651
57111
533F
12II

15
3
14
7n
1
60I
36I
9
4

14
6
22·
11'
1
59 1
491
6
12

19
7+

2
6

Sa 7ix repens

4

Empetrum nigrom
Carex trinervis
Oxycoccus macrocarpos
Ca7amagrostis epigejos
Juncus arcticus
Juncus a 7pinoart. ssp atric.

dS Andromeda po7ifo7ia
Eriophorum vaginatum
Sphagnum papi 77osum
Sphagnum cuspidatum
Oxycoccus pa7ustris
Leucobryum g 7aucum
Ca7ypogeia fissa
Kurzia paucif7ora
Vaccinium vitis-idaea
Cepha7ozia bicuspidata
Sphagnum robe 77um
Vaccinium myrti77us
Hypnum cupressiforme
C7adonia uncia7is
C7adina arbuscu7a
C7lltdon i • graci7 is
C.rwc pt1u71fera
C-,,>'1opus fralflf1fs

18

S2c
159

S2d
43

17

.

7e
65

.

9

20

.
.
.

4
141
4

2

.

4

.

.
.
2

.

37+
33•
391

.
4

38•

2e1
6
1
25

.

6
6

.
11
4
1·
9
1
11

87
1e
74
7Q+
57
52
44+

.

.
.
13

.
.
.
.
.

61
54r

es·

33•
2e

42
2e·
14

95
65
60

7
29
7

19

.

5

o.e

17
3
15
6II
1
59 1
35rr
6
1

2
grr
2
42 1
16 1
14
2

gor
5•

23
31

26
23

70
5

2
3
0.6
e
2
5

50

2
1
4•
3+
11·
12
9
3

0.6
4

5
10
5·
2
28

33
30
30

S3b

19

105

100 1
90
21
90

93n
26
17
11

.

.
.

53

en
2
o.e

35

.

45•
5
10

.
..

.
.

.
.
.
.
.
.
181
8
25
9
1

.
.
10

.

11

.
.
.1

2
1

96•
451
e5
56II
52
19
19

95+
21
90

96•
501

.

.

o.e
12 1

79

.
58
.

1

.

84

6611
51•
23
23

.

..
1

.
.

0.8

2
2

54•
47
37 1

S3a

151

.
.
11 ...
la+
1P
14·
91
16
6
13
6
e
5
4+
1e·
13
1Q+
8
5
9

A3
124

64
22 1

34

13

S2e

97nr 1QQIII 951n 94n
36
55
14
39
1e
65
16
39
23
25
2
e
16
7
20·
16
25 1
2
0.6II
5
5
0.6

22·
41 II

kV Scirpus cespitosus
G,imrnoco 7ea i nf7ata
dV

2

A2
330

.

6

32

1

2II
11·

.
42
.

2u
511

.

0.8 11
61
0.8
3

.
.

0.8

.

..

.
.

pi

71
1
4

.

1

.

Syntaxon

C1adon1• squ..,..
C11tdon1• f1oerlceana
C1adon1• g 1auca
o.cty1orhfza macu1ata
Pedicu1aris sy1vatica
Po1yga7a serpy11ifo1ia
Succisa pratensis
P1•tanthera bifo1ia
D1cranum po 1ysetum
C.1amagrostis canescens
Pltragmftes austra7is
Gsntata .,,,,11ca
Luzu1• canrpestr1•
~

pa7uatre

Pot.nt111• pa 1uatr1•
O..)IOlltM"1• cartltu•1•na

.

Al

A2.

S2a

8
7
6
7
11
8
4
3
4
0.3
2
4
0.6
311
0.9
0.6

13
8
5
2

62'
17
269

2

6528
25136
7

20
14
8"
4

4
3
6'
3

2
2
2
4
2
2

4
2
4
4

.

b NADO-CALLUNETEA
C. 71una vu 7garis
Potent i 77a erecta
IWJnum jut1andicum
P1eurozfum schreberi
Danthonia decumbens
Nardus strfcta

28
16
2

b SCHEUCHZERIETEA
Agrostf s canina
Juncus bu1bosus
Sphagnum recurvum
Sphagnum denticu1atum

b PARVOCARICETEA
C.rex nfgra
vu1garis
Pedfcu1arfs pa1ustris

~rocoty1e

2
6

.

b l'K>LINIETALIA
lfo1infa caeru1ea
Luzu1a tr1J1tif1ora
Cirsium pa1ustre
Equfsetum pa1ustre
Juncus cong1omeratus
Carex pu1fcaris

90'
4
2
2

OVERIGE SOORTEN
Agrostis sto1onifera
Anthoxanthum odoratum
Betu1a pubescens
Ca 11iergone 71a cuspidata
Campy 1opus f1exuosus
Carex arenarf a
Cepha1ozfe11a dfvarfcata
Cepha 1ozie 11a hampeana
Cetraria is 1andtca
C1adina mttts
C16td1na porl:enfou
C1adon1• ch 1orophw
C_11tdon1• oooc1~

2
2

.

4
2

.
.
.

.

.

.
511
1
2

15'
4

11
2
0.9

11
1

89'
3
2
2
0.9
0.9

sa-

0.3
2
8
10
0.6
11

.

2311
291

1
3

S2b
4

.

17

.

.

2
3
3
3
8
6
3
1
2
0.6
3
4
311
1

S2d
26
23
23
5
23
5
2
2
12
2
2

.

39

59
25
206'
2
3

95'
37
21
26'
16
7

44
4
22

6
5
4'
1

7

74
13
83
52

44-

.
91'

11

4

7

61
4

5

30

1
1
25•
1
2

S2c

.

4

.
.

90'
2
2
3
1
0.6

795

5
15
5

5•

.
4595
1511
50

35

A3

.
1
.
15

20
0.8

11

.

22
1

10

16

9

"
"

74
53
42
47

.

15

15
1·
g.

5
37 1
61
357
23
2

3

21

0.6
10

21

.
.

1214"
561

5
16

.
.
.

.
.

9
5
10
211
5•

32
32
32

.

37
95
63

37 1
54
301

47

8
19
3

79-

26

.

23
44
2

58

16

95

35

.15

.

2
34•

2912
3

16

14
1

23

42

20

5
21-

13
14
1
121
21
9
1

10

20

.
.
.

.
.

0.8

10025
15
10

S3b

.
..

4

5

S3a

.
0.8
.
13

34

2

14

.

.

10

0.6
1
6

.

75
60
55
45
45
40

2
7

1
1
28'
0.6

.
.
.

.

8
3
0.6

.

S2e

12
15
0.8
128

23
7
2

.

3
3

3

.

.
.

.

11
47
32
11

.

.
.

11

·~-

19

.

4
4
2

.

t

Al

Syntaxon
-

C7adonia crisp va cetrari
C7adonia pyxidata
C7adonia species
C7adonia strepsilis
Cce7ocau7on acu7eatum
Oacty7orhiza incarnata
Oeschampsia f7exuosa
Oicranum bonjeanii
Oicranum scoparium
Oicranum spurium
Orepanoc7adus uncinatus
Festuca ovina
Festuca ovina ssp. tenuif
Ga7ium pa7ustre
Ho leus 7anatus
Juncus effusus
Juncus subnodu7osus
Lophoco7ea bidentata
Lophozia ventricosa
Lotus cornicu7atus s. 7.
Lotus u 7i g i nosus
Lythrum sa7icaria
Myrica ga7e - k7
Odontoschisma sphagni
Pe7tigera canina
Pinus sy7vestris
Poa pratensis
Poh7ia nutans
Po 7ytrichum ccnmme
Po7ytrichum juniperinum
Pseudosc7eropod1um purum
Racomitrium 7anug1nosum
Rubus species
Sphagnum cap i7 7i fo 7i um
Sphagnum fimbriatum
Sphagnum species
Sphagnum subnitens
The7ypteris pa7ustris

2
6

A2

S2a

5
12
74
6
2
2
0.6
22
6

7
9
14

52
2111 0.30.3
0.9
2
3
2
0.6
3
2
4
2
12
4
46

292-

0.3
0.3
0.6

S2c

S2d

9

3
5

12
47
7
16
19
2
5

11-

3
6

2
17
20
1

61
13

1
1
13
3

5

2
2

2
2

2

2

0.6

30

2

5

5

4
13

1

5

2
51
5

0.6

17-

12

4

19
13
3
0.3
21

27
7
1
1
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Al = Lycopodio-Rhynchosporetum: 1 opo. Sissingh (o.g.); 1 opo. Diemoot (o.g.); 1 opo.
Segal (o.g.); 1 opn. Weeda (1992); 3 opo. Hennekens (o.g.); 6 opo. Vlieger (o.g.); 3 opn.
Gremmen (Strijbosch 1976); 8 opo. Barkman (o.g.); 1 opo. Meijer (o.g.); 1 opn. Meijer (in
Heusden & Meijer 1949); 2 opo. K.leuver (o.g.); 1 opo. Dank.ers (Strijbosch 1976); 1 opn.
Wardenaar (o.g.); 2 opn. Beijerinck (o.g.) en 19 opn. Westhoff (o.g.).
A2 = Ericetum tetralicis (5 subassociaties).
S2a = Ericetum tetralicis sphagnetosum: 13 opo. Diemoot (o.g.); 1 opo. Hofstra (o.g.); 2
opn. Vlieger (o.g.); 32 opn. Barkman (o.g.); 2 opo. De Smidt (1977); 2 opn. Meijer
(Heusden & Meijer 1949); 1 opo. K.leuver (o.g.); 2 opo. Saaltink (De Smidt 1977); 2 opn.
Cleef (De Smidt 1977); 3 opo. Cleef (in Cleef & Ker 1968); 6 opo. Daniëls (De Smidt
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1977); 1 opn. Ter Heijne (Strijbosch 1976) en 18 opn. Westho ff (n.g.).
1977); 1 opn. Van
S2b = Ericetum tetralicis vaccinietosum: 2 opn. Broekhui7.en (De Smidt
f (n.g.).
Westhof
opn.
1
en
Beek (De Smidt 1977); 19 opn. Van der Laan (De Smidt 1977)
1 opn. De
(n.g.);
Vlieger
S2c = Ericetum tetralicis typicuim: 16 opn. Diemont (n.g.); 15 opn.
n
Gremme
opn.
2
1985);
Rameau
Leeuw (n.g.); 1 opn. Meltzer (1944); 1 opn. Gremmen (in
De
opn.
31
(o.g.);
Barkman
(Strijbosch 1976); 3 opn. Gremmen (Strijbosch 1976); 9 opn.
(De Smidt
Smidt (1977); 1 opn. Kleuver (o.g.); 4 opo. Schimmel (o.g.); 1 opo. Boersma
(Rameau
Struik
opn.
1
(1962);
1977); 1 opn. Saaltink (De Smidt 1977); 17 opn. Saaltink
(De
Daniëls
opn.
2
1968);
Ker
&
1985); 2 opn. Cleef (De Smidt 1977); 4 opn. Cleef (Cleef
Van
opn.
1
1977);
Smidt
(De
Smidt 1977); 1 opn. Maas (De Smidt 1977); 1 opn. Van Beek
der Laan (De Smidt 1977); 5 opn. Wartena (1957) en 33 opn. Westhoff (n.g.).
Barkman (n.g.); 2
S2d = Ericetum tetralicis cladonietosum: 4 opn. Diemont (n.g.); 21 opn.
1968); 2 opn.
Ker
&
(Cleef
opn. De Smidt (1977); 3 opn. Saaltink (1962); 1 opn. Cleef
Wartena (1957) en 10 opn. Westhoff (n.g.).
Westhof f (n.g.).
S2e = ericetum tetralicis orchietosum: 16 opn. Diemont (n.g.) en 4 opo.
A3 = Empetro-Ericetum 92 subassociaties).
S3a = Empetro-Ericetum phragmitetosum: 19 opn. Barendregt (1982).
1 opn. De Smidt
S3b = Empetro-Ericetum gymnocolletosum: 5 opn. Kruseman (o.g.);
6 opn. Van
(1982);
egt
Barendr
opn.
28
(Barendregt 1982); 1 opn. Tjallingii (De Smidt 1977);
(De Smidt
Haas
De
opo.
7
1977);
Smidt
Schaik (De Smidt 1977); 1 opo. Van Schaik (De
1977) en 56 opn. Westhoff (o.g.).

het Lycopodio-Rhynchosporetum
samen met het Sphagno-Rhynchosporetum
tot één associatie gerekend, het Rhynchosporetum albae, zoals deze in 1926 door
Koch voor de Linthebene beschreven is.
De verschillen zijn echter groot. Het
Lycopodio-Rhynchosporetum hoort duidelijk in het Ericion tetralicis thuis, terwijl
het Sphagno-Rhynchosporetum deel uitmaakt van het Rhynchosporion albae
(klasse Scheuchzerietea; zie aldaar). In
zijn klassieke studie vermeldt Koch trouwens, dat hij het Rhynchosporetum slechts
/cursorisch kan behandelen, omdat de
gemeenschap in het ondenoe ksgebie d zo
zeld7.aam is; bovendien wordt opgemerkt
dat de eenheid in verscheidene varianten
te verdelen is. In ons land komen slechts
bij uitzondering overgangen tussen beide
eenheden voor. Westhof f & Den Held
(1969) memoreren de aanwezigheid van
intermediaire gemeenschappen in oude,

wordt

uitgedroogde boekweitgreppels van hoogvenen en op recent afgebrand, vochtig
hoogveen, met enerzijds Gymnocolea
inflata, Sphagnum compactum en Zygogonium ericetorum, anderzijds Andromeda

polifolia, Cephalni.ia connivens, Sphagnum
cuspûlatum, Sphagnum recurvum en D.tycoccus palustris. Strijbosch (1976) signaleert het voorkomen van door Gymnocolea inflata, Sphagnum cuspûlatum of Sphagnum recurwm gedomineerde gemeenschappen van het Lycopodio-Rhynchosporetum (met Rhynchospora fusca) in de
Overasseltse en Hatertse Veonen op
venoevers waar een veenlaagje is afgezet.

Natuurbeheer: Als pioniergemeenschap
die bovendien gewoonlijk slechts kleine
oppervlakten in beslag neemt, blijft het
Lycopodio-Rhynchosporetum slechts enkele jaren gehandhaafd indien verdere successie niet verhinderd wordt. Vroeger
21

boden karresporen en heidepaadje8 voldoende garantie voor het behoud van de
associatie. Tegenwoordig wordt de associatie vooral in stand gehouden door
afplaggen van geschikte standplaatsen in
natte heiden en op de oeverstrook van
vennen, en door het afgraven van de
bodem in verdroogde situaties tot nabij
het grondwaterniveau (voor verdere bijzonderheden betreffende het uitgraven
wordt verwezen naar de paragraaf Natuurbeheer bij het Ericetum tetralicis).

Vroeger kwamen in Nederland stellig ook
rijkere vormen voor van het LycopodioRhynchosporet""I die een overgang vormden naar de Scheuchzerietea en het Caricion davallianae (klasse Parvocaricetea),
zoals die ook nu nog in het buitenland
worden aangetroffen. Te denken valt aan
groeiplaatsen van Pinguicula vulgaris,
Carex dioica, Spiranthes austivalis en
Hammarbya paludosa, en aan terreinen
als de Hogt, het Boddenbroek:, het Wissels Veen en het Nijkerkerveen.

ASSOCIATIE Aal: ERICETUM TETRALICIS Allorge 22
Dopheide-associatie (tabel 2).
Namen in de literatuur: Scirpus austriacus-Sphagnum compactum Ass. Osvald 25; Trichopum en
horum-Erica-Sphagnum molle-Gesellschaft Schumacher 31; Tetralicetum sphagnos
Juncetum
en
i
caespitos
Tetralicetum cladoniosum Jonas 32; Narthecietum ossifragi, Scirpetum
o
squarrosi Schwick. 40; Erica tetralix-Calluna vulgaris-Assoziation Schubert 60; Campylop
(flexuosi)-Ericetum tetralicis Birse et Robertson 76.

Diagnostische soorten: Scirpus cespitosus,
Hypnum imponens, Sphagnum compactum
en Sphagnum tenellum zijn kentaxa; met
uitzondering van Hypnum imponens zijn
alle tevens kentaxa van het verbond. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de
veenmossen vooral tot ontwikkeling komen in de subassociatie sphagnetosum.
Campylopus brevipilus is een kenmerkende soort voor jonge ontwikkelingsstadia
van de associatie (zie verderop). Van
Scirpus cespitosus komen twee ondersoorten voor: subsp. cespitosus en subsp. germanicus. Alleen Scirpus cespitosus subsp.
germanicus, die van beide in ons land
verreweg het meest algemeen is en een
klein areaal heeft dat vrijwel met dat van
Erica tetralix overeenkomt, wordt in de
literatuur als kentaxon van natte heiden
genoemd; de verspreiding van Scirpus
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cespitosus subsp. cespitosus is in Nederland en aangrenzende laaglandgebieden
slecht bekend (Van der Meijden 1990).
Sphagnum molle, die in de literatuur
vrijwel steeds als associatiekensoort wordt
gezien, beschouwen wij als een kensoort
van het verbond, gezien de hoge presentiewaarden in het Empetro-Ericetum phragmitetosum. In een deel van de opnamen
zijn Hypnum imponens en Sphagnum
molle, die gelijkenis vertonen met respectievelijk Hypnum jutlandic um en Sphagnum compactum, niet onderscheiden; dit
geldt bijvoorbeeld voor de gegevens die
ten grondslag hebben gelegen aan het
proefschrift van De Smidt (1975). Westhoff & Den Held (1969) noemen nog
enkele andere kentaxa van het Ericetum
tetralicis: Cladonia crispata, Cladonia
strepsilis, Cladonia squamata, Odonto-

schisma denudatum, Polytrichum c:Ommune var. perigonialeen Racomitrium lanuginosum. Ome tabellen geven hiervan geen
bevestiging. Op grond van andere gegevens zouden alleen Odontoschisma denudatum en Racomitrium lanuginosum als
zwakke kensoorten beschouwd kunnen
worden. Odontoschisma denudatum groeit
behalve in vochtige heide ook op rottend
hout (Gradstein 1972). De gebondenheid
van Racomitrium lanuginosum in ons land
aan het Ericetum wordt ook vermeld door
Barkman (in Landwe hr 1966) en De
Smidt (1975, 1977), maar volgens Touw &
Rubers (1989) zijn slechts 40 % van de
vondsten gelegen in vochtige heide; de
overige liggen in droger terrein waaronder stuif.zand. Polytrichum commune var.
perigoniale is een kleine droogtevorm van
Polytrichum commune, die volgens Touw
& Rubers (l.c.) niet als apart taxon te
handhaven is. De genoemde Cladoniasoorten zijn zeker zo frequent buiten het
Ericetum, in droge heide (Genisto-Callunetum, klasse Nardo-Callunetea) en droge
graslanden (Corynephorion canescentis,
klasse Koelerio-Corynephoretea).

Synecologie en onderverdeling: Op vochtige tot natte, voedselanne, soms leemhoudende :zandgronden op vlakke dek7.anden en keileemplateaus; ook in ontwaterde, vroeger voor boekweitcultuur
gebruikt e hoogvenen. Wat de eerstgenoemde standplaats betreft is het Ericetum
tetralicis gebonden aan plaatsen met niet
te sterk wisselende grondwaterstanden
met hoge waterstanden in de winter, zoals
laagten, kleine terreininzinkingen en oevers van heidevennen. De waterstanden
verschillen per bodemtype (tussen 50 cm
onder tot 10 cm boven maaiveld); de
laagste grondwaterstand is cruciaal. Op
sterk gepodsoleerde Dndgro nden met een
voor water ondoorlatende oerbank treedt
een hooggelegen schijngrondwaterspiegel
op. Ook fijne 7.anden of (in Noordoost-

Nederland) ondiep gelegen keileemlagen
kunnen waterstagnatie veroorzaken (Saaitink 1963). Gleyverschijnselen zijn tot
boven in het bodemprofiel te vinden; de
zone van permanente reductie bevindt
zich niet dieper dan 1,2 m (De Smidt
1966, 1981).
Wij onderscheiden vijf subassociaties. De
indeling komt slechts ten dele overeen
met die van Westhof f & Den Held (1969;
drie subassociaties), De Smidt (1975,
1977; vier subassociaties) en Barlcman
(1992; twee subassociaties; deze auteur
beperkt zich tot natte heiden op veengronden:
a. sphagnetosum (diff. soorten: Andromeda polifolia, Eriophorum vaginatum,
Oxycoccus palustris, Cephalozia connivens,
Odontoschisma sphagni, Sphagnum papillosum en in mindere mate ook andere
Sphagnum-soorten zoals Sphagnum cuspidatum en Sphagnum magellanicum; enkele soorten gemeenschappelijk met de
volgende subassociatie, zie aldaar). Binnen het Ericion tetralicis is deze subassociatie het meest verwant aan de 'echte'
het
van
hoogve engeme enschap pen
omvat
iatie
Oxycocco-Ericion. De subassoc
onder andere de niet levende en ten dele
afgegraven, voor boekweitbrandcultuur
gebruikte hoogvenen. Binnen het Ericetum tetralicis sphagnetosum kan een Narthecium-variant worden onderscheiden,
gebonden aan iets mineraalrijkere plaatsen met laterale waterbeweging, vooral op
hellende Dndgron den.
b. vaccinietosum (diff. soorten: Vaccinium
myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Calypogeia .fissa, Cephalozia bicuspidata, Leucobryum glaucum en Sphagnum rubellum;
verder enkele soorten gemeenschappelijk
met de vorige subassociatie, waarond er
Kurzia paucijlora, Mylia anomala en Pohlia nutans). De karakteristieke groeiplaats
van deze subassociatie is aan de voet van
noordhellingen met afstromend water,
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zoals op het Uddeler Buurtveld (De
Smidt 1981).
c. typicum. Inclusief door Juncus squa"osus gedomineerde begroeiingen op betreden plaatsen (zie verderop). In situaties
met jonge en open vegetatie kort na plaggen treedt soms Campylopus brevipilus
op, die als een mld:zame, lokale kensoort
van het Ericetum tetralicis typicum beschouwd kan worden (Greven 1991).
d. cladonietosum (diff. soorten: Carex
pilulifera, Campylopus Jragilis, Cladina
arbuscula, Cladonia jloerkeana, Cladonia
glauca, Cladonia gracilis, Cladonia strepsilis, Cladonia squamosa, Cladonia uncialis en Hypnum cupressiforme). Op plaatsen met een open dwergstruiklaag. Het is
onduidelijk of de open structuur blijvend
van aard moet zijn, of dat de subassociatie optreedt enkele jaren nadat plaggen
zijn gestoken, na een plaag van de Dopheidekever (Altica ericeti) of na verdrinking van Dopheide in uitzonderlijk natte
jaren (De Smidt 1981).
e. orchietosum (diff. soorten: Dactylorhiza
maculata, Pedicularis sylvatica, Platanthera
bifolia, Polygala serpyllifolia, Succisa pratensis en Dicranum polysetum). Op iets
rijkere, enigszins leemhoudende zandgronden of verzuurde leemgronden. Floristisch verwant aan het Nardo-Galion.
Dem verwantschap blijkt ook uit het
optimale voorkomen van Carex panicea,
Gentiana pneumonanthe, Juncus squa"osus en Potentilla erecta.

Syndynamiek en contactgemeemchappen:
Het Ericetum tetralicis is een van oorsprplantengemeenschap,
natuurlijke
ong
gebonden aan boomvrije standplaatsen
aan de randen van hoogvenen en voedselanne heidevennen (o.a. Preising 1954).
In ons land heeft het grootste deel van de
natte heiden zijn ontstaan evenwel te
danken aan het kappen van het bos, gevolgd door het steken van plaggen en
begrazing met koeien. Uit cultuurhisto-
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risch onderzoek is gebleken dat tot ver in
de mventiende eeuw op de heide koeien
belangrijkere graz.ers waren dan schapen.
Dem ontwikkeling moet ongeveer begonnen zijn in de tweede helft van het Subboreaal, zo'n 1500 jaar v. Chr., zoals
aangetoond wordt door palynologisch
onderzoek; een sterke uitbreiding vond
plaats in de Middeleeuwen (zie Saaltink
1963). Anders dan voor de droge heiden
is begrazing door schapen voor het ontstaan en de instandhouding van de natte
heiden vermoedelijk nauwelijks van betekenis geweest; Dopheide wordt door
schapen vrijwel niet gegeten. (Wel wordt
Pijpestrootje door schapen gegeten, waardoor vergrassing kan worden geremd of
gestopt). Na plaggen van de heide ontwikkelt de associatie zich opnieuw in de loop
van enkele jaren, in de successie voorafgegaan door het Lycopodio-Rhynchosporetum (zie aldaar). In de centrale delen
van hoogvenen kan secundair Ericetum
ontstaan, wanneer dem delen in gebruik
zijn geweest voor boekweitcultuur. Wanneer geen beheersmaatregelen worden
verricht, gaan de meeste Dopheidevelden
in ons land na verloop van tijd over in
bos door opslag van Betula pubescens,
Rhamnus frangula en Quercus robur, al
gaat de ontwikkeling minder snel dan in
droge heide. Ook kan struweelvorming
met Myrica gale optreden, waarbij Erica
tetralix veelal plaats maakt voor Molinia
caerulea. Laatstgenoemde ontwikkeling is
vooral te zien op plaatsen met sterke
laterale grondwaterbeweging (zie Saaltink
1963).

Als belangrijkste contactgemeenschappen van het Ericetum tetralicis noemen we het Lycopodio-Rhynchosporetum,
het
hoogveen gemeensc happen van
Oxycocco-Ericion en het Rhynchosporion
albae, blauwgraslanden (Junco-Molinion),
gemeenschappen met kleine mggen en
door Juncus acutiflorus gedomineerde
gemeenschappen van het Caricion curto-

nigrae, oeverkruidgemeenschappen (met
name Eleocharitetum multicaulis), heischrale graslanden (Nardo-Galion), droge
heiden (Calluno-Genistion pilosae) en
gagelstruweel. Vaak vormen de diverse
gemeenschappen kleinschalige, complexe
en gradiëntrijke mo:zaiekpatronen, zoals
in ons land nog te zien is in de Leemputten van Staverden, op Punthuizen bij
Denekamp en in het Boddenbroek bij
Delden.

Symmorfologie: Door dwergstruik:en gedomineerde begroeiingen, veelal rijk aan
mossen en lichenen. Onder de kruiden
domineren graminoide soorten; pleksgewijs kan Narthecium ossifragum faciësvormend optreden. Het aantal soorten per
opname bedraagt gemiddeld 19, maar is
sterk atbank:elijk van de ouderdom van de
vegetatie. De begroeiingen worden veelal
gekenmerkt door een opvallend microreliëf (o.a. Gimingham 1972). Barkman
(1992) beschrijft hoe dit op hoogveenplateaus gepaard kan gaan met een cyclische
microsuccessie. De cyclus begint met
bulten van Scirpus caespitosus die in het
centrum afsterven en vervolgens gekoloniseerd worden door Lecidea granulosa.
Daarna volgt een stadium met Lecidea
uliginosa, Campy/opus Jragilis, Cephaloziella divaricata, Cladonia glauca en Pohlia nutans. De bult is dan dood, maar nog
steeds stevig en droog. Tijdens het vervalstadium verschijnen andere Cladoniasoorten samen met typische hoogveenlevennossen. Tenslotte is de bult vrijwel
geheel vergaan en is het vegetatieniveau
gelijk met het omringende veen. Sphagnum tenellum en Sphagnum compactum
zijn nu de belangrijkste soorten. De cyclus kan opnieuw beginnen wanneer zich
weer bulten van Scirpus caespitosus ontwikkelen.
Synchorologie: Het Ericetum tetralicis
heeft een klein, atlantisch tot subatlan-

tisch areaal, dat zich in een smalle strook
langs de kust uitstrekt van Noord-Frankrijk tot Zuid-Denemarken. De eu-atlantische gemeenschappen van Ierland, Schotland en West-Engeland worden door
Moore (1968) afgeslitst als een eigen,
vicariërende associatie, het NarthecioEricetum. Nederland ligt niet alleen in het
centrum van het areaal van het Ericetum
tetralicis, maar ook bevinden zich hier de
beste en meest uitgestrekte voorbeelden
van deze associatie, ondanks het feit dat
het overgrote deel van de oppervlakte aan
natte heiden door ontginning verloren zijn
gegaan. Thans is de associatie in ons land,
waar ze gebonden is aan het Pleistoceen
(D, G, K en S), vrij zeld:zaam (opp. vrij
gering) en het voorkomen is meestal
verspreid. Grotere concentraties van kleine Dopheideveldjes worden aangetroffen
in Twente (in de omgeving van Twickel)
en ten oosten van de Maas in NoordLimburg. Gebieden met nog uitgestrekte
Dopheidevelden, van uiteenlopende kwaliteit, zijn Kampina en de Strabrechtse
Heide in Noord-Brabant, en de Dwingelose en Kralose Heide in Drenthe. Het
Bargerveen en de Engbertsdijksvenen
bevatten nog grote oppervlakten met
Ericetum op veen waar vroeger boekweitbraodcultuur heeft plaatsgevonden.

Syntaxonomie: Sommige auteurs zijn van
mening dat het Ericetum tetralicis in een
aantal kleinere associaties verdeeld moet
worden. Zo splitst Schwickerath (1940,
1944) de associatie in drieën: Narthecietum ossifragi, Scirpetum caespitosi en
Juncetum squarrosi. De laatste twee gemeenschappen zijn ten dele synoniem met
het Junco-Scirpetum germanici Oberd. 38.
Dit syntaxon wordt door Oberdorfer
( 1957) een subatlantische, vicariërende
associatie van het Ericetum tetralicis genoemd (ook Duvigneaud 1949; Oberdorfer et al. 1967). Een belangrijk argument
voor het onderscheiden van twee vicarian25

ten is het ontbreken in het subatlantische
gebied van Erica tetralix, die immers niet
alleen de oaamgevende maar veelal ook
de aspectbepalende soort van het Ericetum tetralicis is. In ons land komt het
Junco-Scirpetum germanici dus niet voor
en door Juncus squarrosus gedomineerde
begroeiingen, zoals die vooral worden
aangetroffen op betreden plaatsen in
natte heide (bijv. langs paadjes) en op
recente, met water veu.adigde plagplekken, zijn hier dan ook niet toe te rekenen;
naar onz.e mening kunnen deze gemeenschappen het best beoordeeld worden als
fragmentair ontwikkelde vormen van het
Ericetum tetralicis typicum en het Ericetum tetralicis orchietosum; ten dele behoren zij ook tot het Nardo-Galion. Het
Narthecietum ossifragi wordt, meestal in
meer uitgebreide zin, door verscheidene
auteurs gehandhaafd naast het Ericetum
(o.a. Duvigneaud 1949; Vanden Berghen
1951, 1958). Onzes inziens is het Narthecietum floristisch echter onvoldoende
gekenmerkt om als zelfstandige associatie
opgevat te kunnen worden (zie Westhoff
& Den Held 1969).

Natuurbeheer: Op 7.81ldgronden bestond
het beheer in ons land vroeger vooral uit
ondiep plaggensteken. De plaggen werden
gebruikt als strooisel in de potstallen, als
bouwstof voor plaggenhutten, en als brandstof, in gebieden waar men geen of
weinig veen.turf ter beschikking had. Dit
betreft ook gebieden waar het veen inmiddels geheel verdwenen was, soms al
eeuwen voordien. Vooral natte heide met
veel Pijpestrootje was bijwnde r geschikt
voor het winnen van wgenaa mde brandscbadden (o.a. Saaltink 1963). Sommige
Erica-heiden worden thans ook gemaaid;
dit gebeurt eenmaal in de twee jaren,
gewoonlijk in de nawmer of de herfst.
Z.Owel het uitwendige als het inwendige
beheer van natte heide vereisen veel aan-
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dacht. Op veel plaatsen in ons land is
sprake van achterstallig beheer. De gemeenschappen zijn bijwnde r gevoelig
voor veranderingen in het grondwaterpeil.
Ontwatering leidt tot vergrassing door
Molinia caerulea; lagere wmerwaterstanden resulteren in grotere fluctuaties, waardoor veel soorten uit de natte heide
verdwijnen. Daarnaast vormen verrijking
met voedingsstoffen en vervuiling vanuit
omringende cultuurgronden (vooral waar
sprake is van kleinere resten), atmosferische stikstofdepositie en ook intensieve
recreatie een ernstige bedreiging. In de
gevallen waar sprake is van een schijngrondwaterspiegel kan doorgraven of
scheuren van de vaak dunne waterdichte
laag tot onomkeerbare verdroging van de
natte heide leiden.
Een verhoogde stikstofdepositie leidt
tot een snellere groei van Erica tetralix,
ophoping van strooisel en vergrassing. In
vrijwel al deze gevallen gaan de gemeenschappen over in soorteoarme, door Molinia caerulea gedomineerde rompgemeenschappen (zie aldaar). Dergelijke gedegenereerde situaties kunnen verbeterd worden door de bovengrond met Molinia af
te plaggen, nadat de vereiste maatregelen
voor het uitwendige beheer genomen zijn
(goede hydrologie en waterkwaliteit). Z.O
lang de luchtverontreiniging nog niet tot
het vereiste lage niveau is teruggebracht,
is regelmatig maaien (zie boven) met
afvoer van het maaisel effectief, ofschoon
dit op den duur tot structuurarme heide
leidt; begrawn g met koeien en/of schapen is een alternatief. Dergelijke maatregelen zijn ook nood7.akelijk om bosvorming te voorkomen. Waar zich door verwaarlozing bos heeft ontwikkeld, kan
door kappen en eventueel afplaggen of
beweiding (bij voorkeur met hoge intensiteit) weer een Ericetum tetraUcis ontstaan.
In situaties waar het abiotisch milieu
sterk is veranderd door ontwatering en/of
bemesting (bijv. in vervand met vroegere

ontginning), kunnen ingrijpender nàtuurontwikkelingsmaatregelen worden overwogen. Allereerst is afgraven van de
voedselrijke bovengrond vereist, waarbij
de diepte van het afgraven mede afhankelijk is van de diepte van het grondwater.
Men dient daarbij niet tot één bepaald
niveau af te graven, maar er moet een
zekere variatie in maaiveldhoogte worden
nagestreefd, waardoor een meer geva-

rieerde vegetatie mogelijk wordt met
overgangen tussen nat en minder nat (en
eventueel droog). Een bijkomend probleem kan zijn dat de gestoken plaggen
behandeld moeten worden als chemisch
afval door de accumulatie van zware
metalen in de zode, waardoor de kosten
excessief
van de beheersmaatregelen
toenemen.

ASSOCIATIEAa3:EMPETRO-ERICETUM (Tx.37) Westhoffex De Smidt 75
Associatie van Kraaihei en Dopheide (tabel 2).
Namen in de literatuur: Ericetum vaccinietosum uliginosi Tx. 37; Ericetum tetralicisjuncetosum baltici Libbert 40 n.n.; Saliceto arenariae-Ericetum tetralicis Tx. et Buchwald 42 n.n.;
Salici arenariae-Ericetum tetralicis Tx. et Buchwald ex Barendregt 82 (daar geciteerd als
Salici arenariae-Ericetum tetralicis Runge 66).

Diagnostische soorten: Kensoorten ontbreken. Wel bezit het Empetro-Ericetum
een aantal differentiërende taxa ten opzichte van de overige associaties van het
verbond, te weten Calamagrostis epigejos,
Carex trinervis, Empetrum nigrum, Juncus
arcticus subsp. balticus, Juncus alpinoarticulatus subsp. atricapillus, Oxycoccus
macrocarpos en Salix repens; enkele van
deze soorten ontbreken in de subassociatie phragmitetosum. Lokaal (d.w.z. binnen
het Waddendistrict) is Erica tetralix als
preferente kensoort te beschouwen. Als
onderdeel van het verbond Ericion tetralicis is de gemeenschap zwak gekarakteriseerd; alleen de differentiërende soort
Carex panicea komt regelmatig voor.
Synecologie en onderverdeling: In zure,
primaire en secundaire duinvalleien met
een hoge grondwaterstand (in de winter
tot enkele decimeters boven en in de
zomer tot even beneden het maaiveld).

De doorluchting van de bodem is slecht,
doordat deze althans periodiek met water
verzadigd is en veelal door een dunne
laag algen wordt bedekt. Westhoff (1947)
vermeldt een pH-traject van 3,9-5,4. Het
voorkomen van soorten als Dactylorhiza
maculata, Pedicularis sylvatica en Platanthera bifolia wijst op een zekere (floristische) verwantschap met het Ericetum
tetralicis orchietosum en het Nardo-Galion, terwijl Agrostis canina, Carex nigra, en
Hydrocotyle vulgaris een schakel met het
Caricion curto-nigraevormen.
In navolging van Barendregt (1982) worden binnen Nederland twee subassociaties
onderscheiden, die elkaar ook geografisch
uitsluilt:n (zie onder synchorologie):
a. phragmitetosum (diff. taxa: Calamagrostis canescens, Dryopteris carthusiana,
Genista anglica, Phragmites australis, Potentilla palustris, Sphagnum molle en
Sphagnum palustre). Met hoge presentie
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in de opnam en is ook Luzula campestris
oaanwezig; de:ze soort is mogelijk veiwa rd
met Luzula multijlora, ofschoon bekend is
dat beide soorte n in het Zwan ewate r
naast elkaa r optred en. De soorte n Cala-

magrostis canescens, Dryopteris canhusiana, Phragmites australis en Sphagnum
palustre wij:zen op veiwantschap met het
veenm osrie tland ( Pallavicinio-Sphagnetum) en het Erico palustris-Ericetum.
b. gymnocoleetosum (diff. taxa: Gymnocolea injlata, Juncus arcticus subsp. balticus, Juncus alpinoaniculatus subsp. atricapillus, Oxycoccus macrocarpos en Zygogonium ericetorum).
Binnen Europ a onderscheidt Westhoff (1947 ) een baltische variant-groep en
een atlantische variant-groep. De in Nederlan d voork omen de fytocoenosen behoren tot de laatste, die wordt gekenmerkt
door het voork omen van soorte n als Cara trinervis en Juncus alpinoaniculatus
subsp. atricapillus.

Empetro-Ericetum
Syndynamiek: Het
Junco balticihet
uit
at
tetralicis ontsta
e Parvocari(klass
antis
Schoenetum nigric
optree dt in
ring
verm
cetea), wanneer

comb inatie met opstapeling van organisch
materiaal (o.a. Groot jans et al. 1988); de
vallei is dan gewo onlijk ook natter gewo rden als gevol g van het hoger worde n van
de omrin gende duine n (Wes thoff & Van
Ooste n 1991). Den Harto g (1951) geeft
voorb eelde n van temporele overgangen
tussen het Schoenetum en Empetro-Ericetum uit het Pettemerduin en in het Botgat
bij Callantsoog; een dergelijke ontwi kkeling kan ook afgeleid worde n uit opnam en
van de Binnengeul op Texel (Den Harto g
1951). De associatie kan op plaatsen waar
jong, basenann grond water uittre edt door
successie overg aan in Myrica gale-struwelen (Terschelling) en in struw elen van
Betula pubescens, Salbc aurita en Salbc
cinerea. De associatie kan voort s ook in
cont. ct staan met natter e gemeenschap-
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pen van het Caricion cuno-nigrae (Caricetum trinervi-nigrae) enerzijds, en met
droge re gemeenschappen van het Callu-

no-Genistion pilosae (Salici-Empetretum)

anderzijds.
Het Empetro-Ericetum is een voorbeeld van een associatie in statu nascendi
(Wes thoff 1990a). In de opnam en uit de
verjaren dertig en veerti g ontbr eken
scheidene soorte n die thans de vegetatie
karakteriseren (Eriophorum angustifolium,

Aulacomnium palustre, Cephalozia bicuspidata en Gymnocolea injlata), terwijl
andere soorte n (Dactylorhiza maculata,
Lotus uliginosus var. villosus, Luzula multijlora, Pedicularis sylvatica, Platanthera
bifolia en Peltigera canina) zijn achteruit-

gegaan. Dit fenomeen hangt onget wijfel d
samen met een voort schrij dende bodem verzu ring, die gedeeltelijk een natuu rlijk
proces is, maar ook door een veran derde
atmosferische depositie beïnv loed wordt .
Moeilijker te verkla ren is het feit dat in
de loop van de tijd een aantal typische
soorten van de natte beide n verdw enen
zijn; helaas ontbr eekt bet hier aan oude
opnamegegevens (zie onder synta xonomie).

Symmorfologie: Twee lagige gemeenschap-

pen, opgeb ouwd uit een geme ngde laag
van dwerg struik en en kruid en, en een
moslaag. De moslaag is gewo onlijk rijk
aan algen (Zygogonium ericetorum) en
vergeleken met andere associaties van de
klasse betrekkelijk arm aan veenmossen.

Synchorologie: Boreo-atlantisch. Van bet

zuidelijke deel van bet Oostzeegebied tot
aan de midg rens van bet Wadden.district
in Nederland. In ons land :zeldz.aam (opp.
gering) en beper kt tot W (bet Zwan enwa ter bij Callantsoog voor wat betref t de
subassociatie phragmitetosum en alle
behal ve Rottu meroo g
Waddeneilanden
subassociatie gymnode
t
betref
wat
voor
strekt e bet areaal
er
Vroeg
.
osum)
coleet

van de associatie zich uit tot Bergen,
maar door verdroging is deze teruggedrongen tot bij Petten/Callantsoog. Onduidelijk is of de associatie zich op den
duur ook zou kunnen ontwikkelen in het
Renodunale district. Op Schouwen bijvoorbeeld gedijt Erica tetralix goed; de
soort schijnt hier echter te zijn aangeplant.

Syntaxonomie: Het Empetro-Ericetum
tetralicis wordt gerekend tot de klasse
Oxycocco-Sphagnetea, hoewel de verwantschap vrijwel uitsluitend tot uiting komt in
de aanwezigheid van Erica tetralix, Drosera rotundifolia, Eriophorum angustifolium,
Aulacomnium palustre en Gymnocolea
inflata; de overeenkomst met andere klassen (Nardo-Callunetea) is evenwel nog
geringer. De Smidt (1975, 1977) merkt
hierbij op dat de associatie in de loop der
tijd verarmd is en dat het aandeel aan
soorten uit de klasse Oxycocco-Sphagnetea
vroeger groter moet zijn geweest. Met
zekerheid geldt dit alleen voor Texel. Zo
vermeldt Holkema (1870) voor dit eiland
het voorkomen van Scirpus cespitosus,
Rhynchospora alba en Rhynchospora fusca. Genoemde soorten zijn nadien echter
niet meer teruggevonden. Ook Sphagnum
compactum, die in 1937-1939 door Westhoff werd waargenomen in de natte duinheide van Terschelling, is daar thans niet
meer te vinden. De door Holkema overgenomen waarnemingen van Narthecium
ossifragum, Rhynchospora alba en Rhynchospora fusca op Ameland worden niet
door herbariummateriaal bevestigd; ze
worden door Westhoff & Van Oosten
(1991) onbetrouwbaar geacht. In de Westduitse en Deense kustheiden zijn vergelijkbare veranderingen waargenomen (o.a.
Heykena 1965; zie Barendregt 1982).
Over de syntaxonomische positie en
naamgeving van de door Kruipwilg en
, •o ' ·de gedomineerde natte kustheiden
°beb'M..,, veel misverstand. Als eerste be-

schrijft Tüxen (1937) van het Noordfriese
Waddeneiland Sylt een ten opzichte van
het binnenlandse Ericetum tetralicis vicariërende kustvegetatie, onder de naam
Ericetum vaccinietosum uliginosi. Libbert
(1940) geeft aan dit vegetatietype een
meer regionale inhoud en spreekt van een
Ericetum tetralicis juncetosum baltici. In
1947 stelt Westhoff voor aan deze gemeenschap de rang van associatie te verlenen en beschrijft haar als Empetro-Ericetum tetralicis. Omdat in de dissertatie
van Westhoff geen tabellen zijn opgenomen, betreft het een nomen nudum; pas
in 1975 publiceert De Smidt (eveneens
onder de naam Empetro-Ericetum) een
tabel met individuele opnamen van deze
associatie. Volgens Barendregt (1982)
moet de naam Empetro-Ericetum om
prioriteitsredenen vervangen worden door
Salici-Ericetum tetralicis. Laatstgenoemde
naam werd reeds in 1942 door Tüxen en
Buchwald (in Runge 1966) voorgesteld,
en zou in 1966 door Runge zijn gevalideerd. Runge geeft echter slechts een
beknopte synoptische tabel; hij vermeldt
het voorkomen van een zestal soorten en
het constant aanwezig zijn van "mossen,
lichenen, paddestoelen en algen•. De
diagnostische waarde hiervan is als typebeschrijving te gering (zie artikel 7 van de
Code), zodat alsnog de door Westhoff
gegeven naam in aanmerking komt. De
juiste citatie luidt dan Empetro-Ericetum
tetralicis Westhoff ex De Smidt 75.
Een belangrijke verschijning in de
natte heiden van het Waddengebied is
Oxycoccus macrocarpos, die (vermoedelijk
omstreeks 1840) door schipbreuk op
Terschelling is terechtgekomen en zich
sindsdien enorm heeft uitgebreid. Deze
soort vormt op veel plaatsen soortenarme
faciës, waarmee hij in feite maskeert hoe
de natte duinhei ter plekke er van nature
uiti.ag (Barendregt 1982). Zowel Barendregt als De Smidt (1975, 1977 en 1981)
beschouwen Oxycoccus macrocarpos als
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een kensoort van bet Empetro-Erfr:etum.
Behalve in bet Empetro-Ericetum is de
Duinbes echter ook veelvuldig aanwezig
in bet Caricetum trinervi-nigrae (klasse
Parvocaricetea; zie o.a. Westboff & Van
Oosten 1991; Westboff 1990a).
Natuurbeheer: Door bebossing is in bet
verleden een groot deel van de natte
beiden verloren gegaan, met name op
Texel (o.a. De Smidt 1975, 1977). Waar
dit gebeurd is, kan door kappen gevolgd
door afplaggen of ondiep uitgraven van
de bovengrond weer een gunstig milieu
voor het Empetro-Ericetum ontstaan.
Belangrijk is daarbij dat de ontwateringsgreppels worden gedicht. Het natuurbeheer van bet Empetro-Ericetum komt
verder min of meer overeen met dat van
bet Ericetum tetralicis (zie aldaar), al
wordt de beheerder in het algemeen
minder met vergrassing geconfronteerd,

doordat de luchtverontreiniging bier in
bet algemeen minder sterk is. Wel wordt
de associatie in toenemende mate bedreigd door spontane bosopslag, vooral van
Betula pubescens. In bet bijmnder op
Schiermonnikoog is deze ontwikkeling op
veel plaatsen te zien. Verwijderen van
bosopslag is dan nodig voor bet behoud
van de natte duinheide. Maaien zal leiden
tot een toename van Erica tetralix en een
achteruitgang van Empetrum nigrum.
Verdroging, onder andere als gevolg van
waterwinning maar vooral door verlaging
van de waterpeilen in de nabijgelegen
polders en oude duinen, en (met uitmndering van Texel) kustafslag, kan evenals
bij bet Ericetum tetralicis worden gecompenseerd door ondiep afgraven tot nabij
het grondwaterniveau, indien externe
maatregelen niet genomen kunnen worden.

ORDE B: SmAGNETALIA MAGELLANIC I (Pawlowski 28) Kästner et Fl~ner 33
Hoogveenmos-orde (tabel 1 en 3).
Namen in de literatuur: Ledetalia palustris Nordh. 36 p.p.;Ericeto-Ledetalia palustris (Nordh.
36) Tx. 37 p. p.; Erico-Sphagnetalia Schwick. 40 p. min. p.; Oxycocco-Ledetalia Nordh. 43 p. p.;
Triclwphoro-Sphagnetalia Malmer 64 prov. p.p.; Sphagnetaliafu sci Tx. 55 em Tx. et al. 72
p.p.;Eriophoro vaginati-Sphagnetaliapapillosi Tx. apud Tx. et al. 72 p.p.

VERBOND Ba: OXYCOCCO-E RICION Nordhagen in Tüxen 1937
Veenmos-verbond (tabel 1 en 3).
Namen in de literatuur: Sphagnion fusci Br.-Bl. (15) 20 sensu auct. p.p.; Sphagnion atlanticum Scbwickeratb 40; Erico-Sphagnion Moore 68; Vaginato-Sphagnion europaeum Duvigneaud 49 p.p.;Narthecio-Sphagnion papillosi Duvigneaud 49 (pro suball.) p.max.p.;Andromedo-Sphagnion europaeum Doing 63 p.p.; Caricio-Sphagnion papillosi Malmer en Sphagnion
magellanico-fusci Malmer, beide p.p. Om prioriteitsredenen mag de naam Oxycocco-Ericion
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niet vervangen worden door de in 1968 door Moore voorgestelde benaming Erico-Sphagnion,
ofschoon deze naam de gemeenschappen beter karakteriseert.

Diagnostische soorten van orde en verbond: Andromeda polifolia, Eriophorum
vaginatum (zwak; ook veel in het Betulion
Vaccinio-Piceetea),
pubescentis, klasse
Oxycoccus palustris, Calliergon stramineum
(zwak; ook in de Parvocaricetea), Sphagnum magellanicum, Sphagnum papillosum
en Sphagnum rubellum zijn ken.taxa. Van
de kensoorten der klasse hebben enige
levermossen in deze orde bun optimum:
Cephalozia connivens, Mylia anomala en
Odontoschisma sphagni. Westboff & Den
Held (1969) vermelden verder nog Polytrichum alpestre (onder bet latere synoniem
Polytrichum strictum; zie ook Barkman
1992), en Sphagnum balticum als kensoorten. Wat de eerste betreft zijn Touw &
Rubers ( 1989) van mening dat het hierbij
slechts om een standplaatsmodificatie van
Polytrichum juniperinum gaat, zodat aan
deze langgerekte veenvorm, die in veel
flora's als aparte soort of als variëteit van
Polytrichum juniperinum (var. affine)
wordt beschouwd en die in onze tabellen
haar optimum heeft in het Sphagno palustris-Ericetum, geen eigen taxonomische
status kan worden toegekend. Sphagnum
balticum, die in ons land zo ongeveer de
midwestgrens van zijn areaal bereikt
(Daniels & Eddy 1985), is slechts in één
opname aanwezig, te rekenen tot het
Ericetum tetralicis; ook volgens de internationale literatuur is het geen uitgespro-

ken soort van hoogveenbuiten. Sphagnum
recurvum subsp. recurvum ( = S. recurvum
var. mucronatum = S. apiculatum), die
zijn optimum heeft in het Sphagno-Rhynchosporetum (klasse Scheuchzerietea), is
ook in het Oxycocco-Ericion een konstante soort.

Synecologie van orde en verbond: Bulten
van levende hoogvenen, geïsoleerd van de
minerale ondergrond of oppervlaktewater
en vrijwel uitsluitend gevoed door sneeuw
en regenwater.

Synchorologie van orde en verbond: In de
eu-atlantische tot subatlantische gebieden
van de gematigde zone in Europa; gewoonlijk op geringe hoogte boven zeeniveau,
in het westen echter ook in de montane
zone van middelgebergten.
Van west naar oost kunnen in Europa binnen de hoogvenen vier hoofdtypen worden onderscheiden: atlantische
spreihoogvenen (blanket bogs), subatlantische vlakke hoogvenen (flat bogs), boreale echte hoogvenen (concentric raised
continentale boshoogvenen
en
bogs)
(wooded raised bogs). De laatste worden
gewoonlijk tot een andere klasse gerekend, de Vaccinio-Piceetea (o.a. Westhoff
& Van Leeuwen 1963; Westboff et al.
1973; Moore & Bellamy 1974; Westhoff
1990b; Barkman 1992).

ASSOCIATIE Bal: ERICO-SPHAGNETUM MAGELLANICI Osvald ex Moore 68
Associatie van Dopheide en Veenmos (tabel 1 en 3).
Namen in de literatuur: incl. Calluna vulgaris-Sphagnum rubellum Ass. en Empetrum nigrumSphagnum papillosum Ass. Osvald 25; incl. Sphagnetum medii en Sphagnetum papillosi Jonas
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32; Sphagnetum medii et rubelli Schwick. 33; Sphagnetum medii subatlanticum Tx. 37; incl.
Sphagnetum imhricati Schwick. 40; Trichophoreto-Callunetum McVean et Ratcliffe 62; incl.
Empetro-Sphagnetum rubelli (Gams et Ruoff 29) Barkman in litt. 68; non Sphagnetum
magellanici Kästner et Flössner 33.

Diagnostische soorten: Andromeda polifolia, Sphagnum magellanicum, Calliergon
stramineum en Eriophorum vaginatum, die
alle verbonds- en ordekensoorten zijn.
kunnen in ons land tevens beschouwd
worden als kensoorten van het EricoSphagnetum magellanici, aangezien :ze in
het Sphagno palustris-Ericetum (de tweede
associatie van het verbond) vrijwel of
geheel ontbreken; het:zelfde geldt voor de
levermossen Calypogeia sphagnicola (zie
onder Diagnostische soorten van klasse),
Cephalozi,a macrostachya, Mylia anomala
en Odontoschisma sphagni. De lage presentiewaarden van Cephalozia macrostachya in de tabel zijn toe te schrijven aan
het feit dat de:ze soort, met name in de
opnamen uit de jaren :zestig, veelvuldig
verward is met Cephalozia connivens.
Twee veenmossoorten die in dit verband
niet onvermeld mogen blijven, zijn Sphagnum imhricatum en Sphagnum fuscum.
Sphagnum imhricatum wordt in de internationale literatuur dikwijls ook als kensoort van de associatie (of van hogere
syntaxa) genoemd. Dit geldt met name
voor Ierland (Schouten 1994) en dichter
bij huis ook voor de Hautes Fagnes in
België (o.a. Schumacker & De Zuttere
1980). In het subatlantische laagland, te
weten in het Rijnland, Westfalen en ook
in Nederland, is Sphagnum imbricatum
evenwel een minerotrafente soort, die
eerder in overgangsvegetaties tussen het
Caricion curto-nigrae (klasse Parvocaricetea) en het Erico-Sphagnion thuishoort,
hoewel de soort volgens Jonas (1935) tot
omstreeks 1700 in subatlantische vlakke
hoogvenen voorkwam. Hiermee in overeenstemming is de waarneming van Polak
(1929) dat een groot deel van het veen32

pakket in West-Nederland uit Sphagnum
imbricatum is opgebouwd. Relatief recente waarnemingen van Sphagnum imhricatum in ons land zijn gedaan in een gagelstruweel in Drenthe, in de Vuurtorenvallei op Ameland, en in laagveen.moeras in
de Lindenvallei en ten zuiden van Nieuwkoop (o.a. Den Held 1971). Sphagnum
fuscum is een bultvormende soort met
een voornamelijk boreale en arctischalpiene verspreiding die in Nederland zijn
westelijke areaalgrens bereikt. De soort
(slechts in één opname aanwezig) is hier
op een dergelijke standplaats in de jaren
:zeventig voor het laatst waargenomen, in
het Bargerveen. Interessant genoeg treedt
Sphagnum fuscum in enkele laagveengebieden in ons land op in het Caricion
curto-nigrae. Dicranum affine ( = D. bergen) is evenals Sphagnum fuscum een
noordelijke soort van droge veen.bulten en
is in ons land éénmaal waargenomen, in
1966, in Drenthe (Touw & Rubers 1989).
Carex rostrata en Sphagnum cuspidatum
zijn differentiërende soorten ten opzichte
van het Sphagno palustris-Ericetum.

Synecologie en onderverdeling: Uit tamelijk droge bulten bestaande oligotrafente hoogveengemeenschap, zowel in
hoogvenen als in verlande vennen en
veenputten. Barkman (1992) noemt pHwaarden van rond de 4.
Evenals Barkman (1992) onderscheiden
wij twee subassociaties:
a. typicum. Gemiddelde waterstand meer
dan 20 cm onder het maaiveld (Barkman
1992).
b. empetretosum (diff. taxon Empetrum
nigrum). Op droge oeverwallen van

Tabel 3: Overzichtstabel Oxycocco-Ericion in Nederland.
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S4a

S4b

AS
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Erica tetra 7ix
Eriophorum angustif o7ium
Orosera rotundif o7ia
Au7acomnium pa7ustre
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Ca7ypogeia sphagnico7a
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Synta>eon
Aantal opnamen
kK

dA Empetrum nigrum

Phragmites austra7 ts
Sphagnum pa7ustre
Poh7ia nutans
Po7ytrichum camJUne
Sphagnum fimbriatum
Oicranum bonjean ii
Ca7ypogeia fissa
Rhamnus frangu7a
Juncus subnodu7osus

b SCHEUCHZERIETEA
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Syntaxon
Ca7amagrostis canescens
Ca 7ypogeia azurea
Cirsium pa7ustre
Oryopteris carthusiana
Oryopteris cristata
Ho7cus 7anatus
Lysimachia vu7garis
Ho7inia caeru7ea
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Pinus sy7vestris
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A4 = Erico-Sphagnetum magellanici (2 subassociaties).
S4a = Erico-Sphagnetum magellanici typicum: 2 opn. Sissingh (n.g.); 4 opn. Diemont (n.g.);
2 opn. Glas (n.g.); 1 opn. Glas (in Barkman & Glas 1959); 2 opn. Van Donselaar (1958); 1
opn. Schaminée (n.g.); 1 opn. Schaminée (in Nordhagen 1936); 2 opn. Vlieger (n.g.); 11 opn.
Gremmen (Strijbosch 1976); 6 opn. Gremmen (Strijbosch 1976); 43 opn. Barkman (n.g.); 1
opn. Barkman (Barkman & Glas 1959); 1 opn. De Smidt (1977); 3 opn. Masselink (n.g.); 9
opn. Stortelder (n.g.); 11 opn. Meijer (Heusden & Meijer 1949); 1 opn. Stumpel (Rameau
1985); 4 opn. Boersma (De Smidt 1977); 1 opn. Struik (Rameau 1985); 1 opn. Cleef (De
Smidt 1977); 1 opn. Wartena (1957); 2 opn. Dankers (Strijbosch 1976); 3 opn. Ter Heijne
(Strijbosch 1976); 5 opn. Verhoeven (Nordhagen 1936) en 31 opn. Westhoff (n.g.).
31 opn. Barkman (n.g.); 1 opn.
S4b = Erico-Sphagnetum magellanici empetretosum:
Masselink (n.g.); 2 opn. Meijer (Heusden & Meijer 1949); 1 opn. Kleuver (n.g.); 2 opn.
Beijerinck (n.g.) en 1 opn. Westhoff (n.g.).
A5 = Sphagno palustris-Ericetum: 1 opn. Schaminée (n.g.); 1 opn. Vlieger (n.g.); 1 opn.
Kuiper (n.g.); 21 opn. Meltzer (1944); 37 opn. Den Held (n.g.); 1 opn. Den Held (1967) en
3 opn. Westhoff (n.g.).

meerstallen en op de droogste bulten in
verlande vennen; gemiddelde waterstand
30 cm onder het maaiveld (Barkman
1992).
Deze indeling wijkt af van de door
Westhoff & Den Held (1969) - op voorspraak: van Barkman - gepresenteerde .
opvatting, volgens welke de floristische
verschillen op associatieniveau tot uitdrukking komen. Naast het Erico-Sphagnetum magellanici onderscheiden zij een

Empetro-Sphagnetum rubelli, dat ze bovendien in een ander verbond plaatsen
{Sphagnion fusci). In feite is zelfs de door
ons voorgestelde indeling in twee subassociaties met het uit Nederland beschikbare
materiaal moeilijk te onderbouwen en valt
deze scheiding in de tabel toch vooral
samen met het al dan niet voorkomen van
Kraaiheide. De uitvoerige bespreking die
Barkman (1992) aan het Erico-Sphagnetum empetretosum wijdt met een nadere

verdeling in drie varianten is dan ook
vooral gebaseerd op gegevens van nabijgelegen Duitse veengebieden. Het feit dat
een groot aantal voor natte heiden kenmerkende soorten (o.a. Sphagnum compactum, Sphagnum molle, Hypnum jutlandicum, Pohlia nutans en Cladina po11entosa), die zich later over de als gevolg van
ontwatering, branden en boekweitcultuur
gedegenereerde hoogvenen hebben kunnen uitbreiden, de subassociatie empetretosum wuden differentiëren ten opzichte
van de typische subassociatie kan met
Nederlands materiaal niet worden gestaafd. In het verleden waren de floristische verschillen ook in ons land stellig
duidelijker.
Syndynam iek: De gemeenschap ontstaat
door verdere verlanding vanuit het Sphagno-Rhynchosporetum albae of het Carici
limosae-Scheuchzerietum. De natuurlijke
successie schijnt evenwel langzaam te
verlopen en directe waarnemingen hiervan zijn :zeldzaam. Een goed gedocumenteerde voorbeeld uit de Mariapeel van
een relatief snelle successie worden besproken in Joosten (1985a). Een door
Rhynchospora alba, Sphagnum cuspidatum
en Sphagnum papillosum gedomineerde
vegetatie met Drosera intermedia veranderde in enkele jaren in een vegetatie van
Sphagnum papillosum, Erica tetralix, Oxycoccus palustris en Calluna vulgaris. In de
oudere literatuur wordt, sinds het klassieke werk van Osvald (1923), veel aandacht
besteed aan de wgenaamd e cyclische
successie tussen bulten en slenken. Het
fenomeen dat slenken door Sphagnumgroei uiteindelijk boven de minder snel
groeiende bulten uitstijgen, waardoor
de:ze laatste als het ware slenken worden
en vervolgens :zelf weer een versnelde
groei vertonen doet zich :zelden voor.
Mogelijk is het een verschijnsel dat alleen
kleinschalig optreedt (in mo:zaiekpatronen
kleiner dan l m2); de grote bulten en

slenken (in mo7.aiekpatronen ter grootte
van aren) blijven althans in ons land eeuwenlang stabiel (o.a. Casparie 1969; Barkman 1992).
Behalve met in de successie eraan
voorafgaande verlandingsgemeenschappen
van de klasse Scheuchzerietea staat het
Erico-Sphagnetum magellanici in contact
met (drogere) heidegemeenschappen van
het Ericion tetralicis.
en
Symmorfo logie: Vegetatiestructuur
gelaagdheid hangen vooral samen met de
waterhuishouding, die weer grotendeels
afhankelijk is van het microreliëf. Naarmate de bulten hoger zijn en/of de begroeiingen een grotere hellingshoek vertonen wordt het aandeel aan dwergstruiken
belangrijker ten koste van veenmossen en
graminoide planten; daarbij neemt ook
het aandeel aan andere bladmossen (Hypnum, Racomitrium, Leucobryum) en lichenen toe. Het gemiddelde aantal soorten
per opname bedraagt 13; de totale bedekking is vrijwel altijd 100 %.
Synchorologie: Het Erico-Sphagnetum
magellanici is de belangrijkste en van oorsprong over grote oppervlakte voorkomende hoogveengemeenschap van de
gematigde delen van West- en Noordwest-Europa. Het areaal is boreo-atlantisch tot boreo-subatlantisch, en de associatie is aanwezig van Midden-Ierland tot
Zuid-Zweden en Noordwest-Duitsland; de
zuidgrens wordt bereikt in Noord-Frankrijk. De associatie heeft haar optimum in
de planaire en colliene hoogtegordels;
waarschijnlijk komt :ze nergens hoger dan
600 m voor (Dierssen 1982). In eu-atlantische delen van Noordwest-Europa wordt
de associatie als het ware vervangen door
het Pleurozio-Ericetum (low/and blanket
bog) en het Vaccinio-Ericetum tetralicis
(mountain blanket bog), verder naar het
de boreale streken door
noordoosten
het EmpetroJ.Sphagnetum fasci, naar het

!::.
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oosten in subcontinentale gebieden door
het Sphagnetum magellanici (Dierssen
1982; zie onder syntaxonomie). In Nederland is het Erico-Sphagnetum magellanici
thans vrij zeldzaam en beperkt tot de
pleistocene districten D, G, S en K (opp.
zeer gering); goed ontwikkelde fytocoenosen zijn vooral nog te vinden in het Drentse district.

Syntaxonomie: De syntaxonomie van de
meestal naar Sphagnum magellanicum en
Sphagnum papillosum genoemde gemeenschappen van hoogveenbuiten is uitermate
ingewikkeld. De hierboven gepresenteerde lijst van 'namen in de literatuur' betreft slechts een keuze uit een veel groter
aanbod. De door ons voorgestelde indeling sluit aan bij de opvatting van Dierssen (1982), die voor de classificatie minder groot belang hecht aan de dominantiepatronen van de veenmossen en in
navolging van Moore ( 1968) onderscheid
maakt tussen een atlantisch-subatlantisch
en uitsluitend op planaire en colliene
zeehoogte voorkomend Erico-Sphagnetum
magellanici Moore 68 en een subcontinentaal verbreid Sphagnetum magellanici
Kästner et Flössner 33, dat in subatlantisch West- en Midden-Europa alleen op
hogere zeehoogten in de middelgebergten
wordt aangetroffen. De eerste duidelijk
tot het Erico-Sphagnetum te rekenen
vegetatie-opnamen werden door Jonas
(1932) gepubliceerd onder de naam Sphagnetum medii (Sphagnum medium = Sph.
magellanicum). De door Moore voorgestelde naamswijziging in Erico-Sphagnetum magellanici ter afgrenzing van het
Sphagnetum magellanici sensu Kästner &
Flössner (1933) is derhalve nomenclatorisch legitiem.

Natuurbeheer: Levend hoogveen vergt
geen inwendig beheer, maar een des te
zorgvuldiger uitwendig beheer. De belangrijkste bedreigingen worden gevormd
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door branden, ontwatering, turfstekerij en
eutrofiëring als gevolg van menselijke
activiteiten.
Hoewel veengroei na branden vrij
snel weer op gang kan komen, heeft dit
toch ter plaatse vergaande gevolgen. Allereerst wordt de continuïteit tussen het
levende veenmos (de toplaag) en de daaronder liggende onderlaag van afgestorven
veenmos verbroken; er moet zich ten dele
door hervestiging een nieuwe gemeenschap installeren. Voorts zijn er aanwijzingen dat Sphagnum imbricatum niet in
gebrande venen voorkomt. Het gebruik
van vuur kan langdurige schade berokkenen aan de korstmossenbegroeiingen.
Overigens is gebleken dat de vegetatie in
de slenken kwetsbaarder is voor brand
dan die op de bulten (o.a. Müller 1965).
De op de bulten groeiende veenmossen
(vooral van de sectie Cymbifolia) hebben
een hogere watercapaciteit en geringere
transpiratie (zie Barkman 1992).
De effecten van ontwatering en
turfstekerij zijn moeilijk afzonderlijk te
beoordelen, aangezien het winnen van
veen (op het pleistoceen) altijd werd
voorafgegaan door het graven van greppels. Oppervlakkige ontwatering leidt
vrijwel onmiddellijk tot een toename van
soorten als Erica tetralix, Eriophorum
vaginatum, Scirpus caespitosus, Molinia
caerulea en ook Narthecium ossifragum.
Bij sterkere ontwatering verdwijnen veel
Sphagnum-soorten. Een bijkomend gevolg
van de vervening is dat hierbij op de
zijkanten van de greppels en op de steile
flanken van turfbanken een nieuw micromilieu gecreëerd wordt, waar zich een
interessante, uit cryptogamen bestaande
gemeenschap kan ontwikkelen, maar dit is
toch niet meer dan een pleister op de
wonde. Het betreft het Dicranello cerviculatae-Campylopodetum pyriformis Von
Hübschmann 57 em. Barkman 92. Deze
associatie is rijk aan bladmossen, levermossen en lichenen, en wordt gewoonlijk

gedomineerd door Cladonia incrassilta en
Dicranella cerviculata (Barkman 1992).
Alle grotere hoogveengebieden in ons
land zijn vooral langs de randen sterk
vergraven, waar dientengevolge ook de
sterkste ontwatering plaatsvindt. Om te
voorkomen dat de:ze randverdroging tot in
het centrum van het overgebleven veenlichaam zou kunnen doorwerken, worden
allerlei beschermende voorzieningen getroffen. Op dit punt is de laatste jaren in
ons land veel ervaring opgedaan (o.a.
Streefkerk & Casparie 1987). Een overzicht van restoratietechnieken wordt gegeven in Joosten (1992). Het meest bekend
zijn de milieutechnische en hydrologische
maatregelen in het Bargerveen; het is te
hopen dat die in de nabije toekomst zullen resulteren in hernieuwde hoogveenvorming. Bij kleinschalige vervening kan
in veenputjes vrij snel weer drijvend hoogveen ontstaan, waarbij men echter niet
uit het oog mag verlieren dat het graven
van veenputten altijd leidt tot drainage
van de directe omgeving, waardoor hoogveenvorming buiten de veenput vrijwel
onmogelijk is. Bekende voorbeelden zijn
de boerenputt en in de Liesselse Peel
(Reijnders 1967; Joosten 1985b), de veenputten in het Korenburger- en Vragenderveen, en die in het Haaksbergerveen.
Het is duidelijk dat in een dicht
bevolkt en intensief in cultuur gebracht
land als het on:ze het gevaar van verrijking met voedingsstoffen in de ombrotrofe venen alom aanwezig is. Directe
eutrofiëring heeft langdurig plaatsgevonden door de boekweitcultuur, en vindt
nog altijd plaats door toestroom van landbouwwater in vennen. Interne eutrofiëring
wordt veroonaak t door ontwatering en
branden, die beide een versnelde minera-

lisatie van het veen tot gevolg hebben.
Tot nu toe moeilijk te overzien zijn de
negatieve effecten van atmosferische
depositie. Ondanks een jaarlijkse stikstofbelasting van 30-50 kg/ha lijken de:ze mee
te vallen, mogelijk doordat de stikstof in
het veen immobiel wordt gemaakt (Barkman 1992); wel treedt een verarming aan
levermossen op, vermoedelijk als gevolg
van verstikking door overwoekerende
algen.
Naast het herstel van gedegenereerd
hoogveen is natuurontwikkeling mogelijk
waarbij op den duur nieuwe hoogvenen
ontstaan, althans wanneer de waterhuishouding, de waterkwaliteit en de luchtverontreiniging dit niet verhinderen. Op
het pleistocene deel van Nederland komt
de:ze ontwikkeling neer op voortgaande
verlanding van natuurlijke heidevennen of
van veenvorming in nieuw gegraven plassen. Voor grootschalige hoogveenvorming
zijn de mogelijkheden het grootst waar
sprake is van grote oppervlakten natte
heide met vennen onder voorwaarde dat
de waterstanden van de natte heide voldoende hoog zijn. Vanuit de verlande
vennen kan het veen zich uitbreiden en
kunnen hoogveentjes die aanvankelijk
geïsoleerd zijn op de lange duur één
groot geheel vormen. Nieuw gegraven
plassen moeten niet te klein zijn in verband met zich kunnen instellen van een
eigen waterhuishouding, waardoor de
uiteindelijke kansen voor een goede hoogveenontwikkeling vergroot worden. Voor
de mogelijkheden van hoogveenontwikkeling in het laagveengebied zij verweren
naar de bespreking van het Sphagno palustris-Ericetum.
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ASSOCIATIE Bal: SPHAGNO PALUSTRIS-ERICETUM
Sphagneto-Ericetum)

Meltur 45 (sub nomine

Moerasheide (tabel 3).
Namen in de literatuur: Sphagnetum palustri-papillosi Den Held et Barkman 69 nom. nud.
De toevoeging 'palustri' achten wij noodzakelijk om verwarring met andere hoogveenassociaties te voorkomen.
Diagnostische soorten: Kentaxa ontbreken, maar een hele reeks van soorten is
differentiërend ten opzichte van alle andere associaties binnen de klasse. Hiervan
hebben Calypogeiajissa, Juncus subnodulosus, Phragmites australis, Dicranum
bonjeanii, Sphagnum fimbriatum en Sphagnum palustre de hoogste presentie. Behalve Phragmites australis en Sphagnum
palustre treden ook de klassekensoort
Aulacomnium palustre en de begeleiders
Molinia caerulea, Pohlia nutans en Polytrichum commune constant op. Opvallend is
een hoog aandeel aan kiemplanten en
juvenielen van bomen (Betula pubescens,
Rhamnus rangula, en in mindere mate
Salix cinerea). De verschillende in deze
associatie optredende dwergstruiken (Calluna vulgaris, Empetrum nigrum, Erica
tetralix, Oxycoccus palustris, Vaccinium
vitis-idaea en zeer zeld:zaam Andromeda
polifolia) domineren gewoonlijk onafhankelijk van elkaar, zodat de associatie in
dit opzicht verschillende aspecten kan
vertonen.
Synecologie en onderverd eling: Het
geSphagno palustris-Ericetum betreft
arakter
hoogveenk
meenschappen met een
die plaatselijk tot ontwikkeling komen in
veenmosrietlanden in laagveengebieden,
waarbij de milieuomstandigheden kunnen
variëren van matig voedselijk en matig
zuur tot voedselarm en sterk zuur. Het
grondwater is steeds ondiep, onder bulten
maximaal 0,3-0,4m. Gewoonlijk is sprake
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van een dikke kragge boven een eveneens
dikke laag 'organische modder.' Verscheidene auteurs wijzen erop dat in de begroeiingen de minerotrafente component
steeds herkenbaar blijft en dat er van écht
ombrotroof hoogveen eigenlijk geen sprake is; men zou beter kunnen spreken van
oligotrofe overgangsvenen (o.a. Meijer &
De Wit 1955; Segal 1966; zie ook Dierssen in Oberdorfer 1977). In wezen gaat
het om de lokale verbinding van een onvolledig hoogveensynusia, gebonden aan
een oligotrafente topveenlaag van 10-25
cm dikte, en een persistent synusia van
vooral helofyten uit het laagveen, wortelend in het diepere veen(water), dat mesotroof tot eutroof en soms brak is (Van
Wirdum 1991; Den Held et al. 1992; Van
Wirdum et al. 1992).
De verschillende aspecten van de
associatie kunnen het beste worden opgevat als varianten. Den Held & Den
Held (1975), die de associatie beschrijven
onder de naam 'Gemeenschap van Dopheide en Spinragmos' (Kuri.ia paucijlora).
onderscheiden drie varianten, waarvan de
variant met Blauwe knoop (Succisa pratensis) nog sterke verwantschap vertoont
met het Pallavicinio-Sphagnetum. Den
Held et al. (1992) onderscheiden twee
hoofdtypen, respectievelijk een EricaSphagnum fimbriatum type en een EricaSphagnum fallax type; het tweede type
heeft betrekking op het laatste stadium in
de hoogveenontwikkeling.

Syndynamiek en contactgemeenscháppen:
Het Sphagno palustris-Ericetum ontstaat
uit het Pallavicinio-Sphagnetum (klasse
Parvocaricetea), door oppervlakkig voortgaande verzuring en sterke verschraling.
De grens tussen beide associaties is echter vaak moeilijk te trekken. Verscheidene 'hoogveen'-soorten (Drosera rotundifolia, Erica tetralix, Oxycoccus palustris
en Sphagnum recurvum) zijn vaak al aanwezig, voordat sprake is van echt hoogveen. Een belangrijke diagnostische waarde wordt toegekend aan het optreden van
Calluna vulgaris (Du Rietz 1950; zie ook
Meijer & De Wit 1955); de Calluna-grens
zou zijn op te vatten als een natuurlijke
onderste grens van het echte hoogveen.
Wanneer actief beheer achterwege blijft,
gaat het Sphagno palustris-Ericetum betrekkelijk snel over in struweel, met name
Betuletum pubescentis (klasse VaccinioPiceetea) en gemeenschappen van Myrica
gale.
Symmorfologie: De vegetatiestructuur kan
vrij sterk uiteenlopen. Nu eens betreft het
begroeiingen met veel veenmossen en/of
bladmossen maar arm aan hogere planten, dan weer overheersen allerlei dwergstruiken; de riet-etage is ijl en laag (o.a.
Den Held & Den Held 1975). Goed ontwikkelde voorbeelden van de associatie
worden gekenmerkt door een bultig microreliëf, waarbij de bulten gevormd worden door met ericaceeën begroeide veenmoskussens.
Synchorologie: Alleen bekend van de
laagveenmoerassen in Nederland, waar de
associatie zeer zeldzaam en beperkt is tot
L (Noord- en Zuid-Holland, Vechtplassengebied, Noordwest-Overijssel); voorts
zijn in Friesland en langs het Zuidlaardermeer initiële vormen van de associatie
(overgangen met het Pallavicinio-Sphagnetum) aanwezig. Het centrum van de
verspreiding ligt van oorsprong in de

Noordhollandse brakwatervenen benoorden het U, waar de associatie ook voor
het eerst is beschreven (Meltzer 1945),
hetgeen ten dele wordt verklaard door het
dichtheidsverschil tussen lichter neerslagwater en brak oppervlaktewater. Mogelijk
heeft hoogveenontwikkeling hier ook op
grotere schaal kunnen plaatsvinden, omdat de brakwatervenen minder intensief
verveend zijn dan andere laagveengebieden, vanwege het zout in de turf dat de
kwaliteit als brandstof verminderde, en
speelt ook de oorspronkelijke schaarste
aan bomen in de - zoute - omgeving een
rol. Regionaal bestaan er opvallende
verschillen in de dominante soorten van
de dwergstruiklaag. Het optimum van
Empetrum nigrum is gelegen in de brakwatervenen, waar Oxycoccus palustris en
Vaccinium vitis-idaea ontbreken. In Noordwest-Overijssel treffen we wel Oxycoccus
palustris maar geen Vaccinium vitis-idaea
aan. Andromeda polyfolia en Eriophorum
vaginatum zijn slechts sporadisch aanwezig in enkele Noordhollandse moerasvenen. De oppervlakte aan Sphagno palustris-Ericetum in ons land, waar de associatie zeldzaam is, is gering; Leerdam &
Vermeer ( 1992) spreken van 30 ha.

Syntaxonomie: Binnen de klasse Oxycocco-Sphagnetea neemt het Sphagneto palustri-Ericetum evenals het Empetro-Ericetum een bijzondere positie in, in zoverre dat de gemeenschappen geen deel
uitmaken van echte hoogveensystemen,
maar als geïsoleerde hoogveenbegroeiingen optreden in respectievelijk laagveenmoerassen en natte duinvalleien. Dit gegeven uit zich enerzijds door het ontbreken van veel hoogveensoorten, anderzijds
door het voorkomen van een groot aantal
minerotrafente soorten.
Natuurbeh eer: Ofschoon de ontwikkeling
van hoogveen in principe onafhankelijk
van de kwaliteit van het grondwater plaat39

svindt, dient eutrofiëring van het omringende grond- en oppervlaktewater te allen
tijde te worden voorkomen, gezien de
kwetsbaarheid van de over het algemeen
slechts kleine oppervlakten in beslag nemende begroeiingen; hierbij geldt als
randvoorwaarde dat de waterstanden
voldoende hoog en constant zijn. Het is
nog steeds onvoldoende duidelijk wat de
positie van het Sphagno palustris-Ericetum
in successiereeksen is en in hoeverre die
afhankelijk is van inwendig beheer. Enerzijds zijn er duidelijke aanwijzigingen dat
ronder maaibeheer, maar wel onder invloed van een zekere begrazing door
reeën de opslag van houtige gewassen tot
een minimum beperkt blijft, anderzijds
kunnen er zich ook omstandigheden voordoen waaronder toch massaal opslag
optreedt. Beheersingrepen zoals kappen
en branden kunnen in zulke situaties
gemakkelijk averechts werken en opslag
van bramen en nog meer bomen tot gevolg hebben. De vegetatie ontwikkelt zich
voor zover bekend steeds in gemaaide of
licht beweide successiereeksen waar an-
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ders struweel en bos kan ontstaan dat pas
op veel langere termijn in hoogveen overgaat.
Mede gezien de sterke achteruitgang
van het Sphagno palustris-Ericetum in Nederland is het belangrijk de mogelijkheden voor op deze gemeenschappen gerichte natuurontwikkeling te onderzoeken.
Er moet hierbij gericht worden op voldoende grote oppervlakten van dergelijk
hoogveen met een gelijkmatige en op
termijn eigen waterhuishouding (ronder
grote schommelingen). Over de precieze
opzet en uitvoer van de maatregelen,
bijvoorbeeld ten aanzien van de omvang
van brede petgaten en het al dan niet
weggraven van legakkers tussen verlande
petgaten, lopen de meningen uiteen. Mogelijk kunnen ook door een geleidelijke
ontpoldering, op de door Londo (in
prep.) beschreven wijze, uitgestrekte verlandingsvegetaties ontstaan waar op den
duur grote oppervlakten met moerasheide
en vervolgens hoogveencomplexen tot
ontwikkeling kunnen komen.

ROMP- EN DERIV AATGEM EENSCHA PPEN

RG Eriophoru m vaginatlllll-[Ericion tetralicis]

(tabel 4)

Door Eriophorum vaginatum gedomineerde gemeenschappen worden aangetroffen op
ontwaterde maar nog steeds vochtige veengronden, zowel in kleinere als grote hoogveenterreinen; verder ook op natte veengronden met waterstanden tot enkele decimeters boven
het maaiveld tussen de pollen. Het is vooral een pioniervegetatie na vervening, maar kan
ook ontstaan door vernatting (opstuwing van water) van veenheiden en zelfs Molinia-vlakten.
Uitgestrekte begroeiingen van deze rompgemeenschap treffen we bijvoorbeeld aan in het
Focbteloërveen (zie Westhoff et al. 1973, pg. 166). Molinia caerulea is een constante
begeleider, maar bereikt vrijwel nooit hoge bedekkingen; verder hebben ook Erica tetralixen
Eriophorum angustifolium hoge presentiewaarden. In de moslaag kunnen verschillende
Sphagnum-soorten domineren (vooral Sphagnum cuspidatum en S. recurvum). De RG
Eriophorum vaginatum-[Oxycocco-Sphagnetea] is in Nederland zeldz.aam in de pleistocene
districten (opp. vrij gering). Ze kan overgaan in berkenbroek (Betuletum pubescentis), maar
onder invloed van branden kan deze ontwikkeling worden vertraagd.

DG Molinia caerulea-[Oxycocco-Sphagnetea]

(tabel 4)

De Derivaatgemeenschap Molinia caerulea-[Oxycocco-Sphagnetea] wordt behalve door de
dominantie van Molinia caerulea gekenmerkt door Erica tetralix en door struikopslag van
Rhamnus frangula, Betula pubescens en Quercus robur; op sommige plaatsen treden Bosbes
(Vaccinium vitis-idaea en V. myrtillus) en Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) op de
voorgrond. De gemeenschap komt vooral tot ontwikkeling als de waterstand door natuurlijke
of door kunstmatige omstandigheden sterk wisselt. Verder ook op plaatsen waar sprake is
van permanente uitdroging (bijv. afgetakelde hoogvenen en ontwaterde natte beiden) of
waar de bodem van nature een vochtigheidsgraad heeft die te laag is voor het Ericetum
tetralicis en te hoog voor het Genisto-Callunetum. Op plekken waar enige voedselverrijking
of andersoortige storing beeft plaatsgevonden komen soorten als Agrostis canina, Carex nigra,
Ceratocapnos claviculata, Juncus effusus en Polytrichum formosum voor. De Dg Molinia
coerulea-[Oxycocco-Sphagnetea], die in ons land vrij algemeen is en ook vrij grote oppervlak ·
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Taba14:

~ppen

van de Oxyo:x:oo-SphaQnetea

Syntaxon
Aantal opn .-n
Eriophorom vaginatum
Ho1inia caero1ea
Erica tetr a 1ix
Myrica ga1e
Eriophorom angu st ifo 1ium
Au1acomnium pa1u stre
Sphagnum papi 77osum
Sphagnum recurvum
Gjmnoco 1ea i nf1a ta
Ca1ypogeia azur ea
Rhynchospora a1ba
Cepha7ozia bicu spid ata
Oxycoccus pa7 ustr is
Andromeda po7 ifo7 ia
Ca 7ypogeia fissa
Ca 77 ierg on stramineum
Drosera rotu ndif o7ia
Scir pus cesp sp germanicu
Scir pus cesp itos us
Kurzia pauc if7o ra
Odontoschisma sphagni
Narthecium ossi frag um
Betu la pendula
Betu la pendu la - s7
Betu la pendu1a - bl
Ca 1luna vu lgar is
Calypogeia mue77eriana
Campylopus frag ilis s.s.
Carex curt a
Carex nigr a
Carex rost rata
Cephalozia conn iven s
Cepha1ozie77a diva rica ta
Ceratccapnos c1av icu1 ata
Dac tylo rhiz a macu1ata
Deschampsia flexu osa
Oicrane 11a cerv icu 1ata
Oicrane 11a heteroma 11a
Drepanoc1adus f1ui tans
Gen ista ang lica
Hypnum cupr essi form e
Hypnum jut1 andi cum
Peucedanum pa1u stre
Phragmites aust ra1i s
Pinus sy1v estr is
Pinus sy1v estr is - s1
Poh 1ia nuta ns
Pote nt i 71a erec ta
Pter idiu m aqui1inum
Quercus robu r - s 1
~ercus robu r - k 1
Quercus robu r
Rhamnus frangu1a - k1
Rubus spec ies
Sorb u• aucupar1•
SphagtfUlll cusp1ct.tum
Sp/lllgnum f/ent1cu1•tum
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Rl
19

R2

R3

25

71

100 1v
79" 100 1v 93 1"
55 1
58II
92 1
100 1v
51
30
8
58
10
8
26•
10
11' " 4
16"
161V
20
11
3
8
5
1
4
5
27
4
10
11 II
4
16•
18
4
4
5
11
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5
5

8
6
16
4

42
11
11·
16
16
5

11"

21·
5

7•

48

34•

12
4
4
16

4
32
3

4
12
24•
16
24"
4
4
12
40•
8

11

16

53111

.

4
28
4
16
28
4v
4

10
4

.
28
20
14
11

6
24
49
3
4

4

4

48

1
6

20
12
20

e·

.

.

27 1
251

Syntaxon
Aantal opnamen
Sphagnum fimbriatum
Sphagnum pa7ustre

R1

R2

R3

19

25

71

2P

5rv
4r

19r

Rl = 1 opn. Schaminée (o.g.); 4 opn. Barkman (o.g.); 1 opn. Saaltink (1962); 1 opn.
Verhoeven (Nordhagen 1936) en 12 opn. Westhoff (o.g.).
R2 = 2 opn. Hofstra (n.g.); l opn. Weeda (Saaltink 1962); l opn. Gremmen (Rameau
1985); opn. S~tink (1962); 5 opn. Cleef (Cleef & Ker 1968); l l opn. Wardenaar (n.g.); 3
opn. L1mpens (L1mpens & Strolenberg 1972) en l opn. Westhoff (o.g.).
R3 = l opn. Harmsen (n.g.); 6 opn. De Leeuw (n.g.); l opn. Opdam (Opdam & Douma
1973); 6 opn. Masselink (1975); l opn. Stortelder (1978); 6 opn. Broek (Broek et al. 1989); 1
opn. Van der Werf (n.g.); 3 opn. Saaltink (1962); 6 opn. Heijink (1975); 4 opn. Van Dort
(n.g.); 1 opn. Hommel (o.g.); 19 opn. Bovendeur (1979); 7 opn. Van Mansfeld (Mansfeld &
Roozen 1975); l opn. Schreuder (o.g.) en 8 opn. Westhoff (o.g.).

.1

ten in beslag neemt, kan z.owel ontstaan uit natte heide (Ericion tetralicis) als uit echt
hoogveen (Oxycocco-Ericion). De diepe beworteling van Molinia caerutea maakt dat ze
bijz.onder persistent is. Molinia bezit bovendien bet vermogen om voedingsstoffen in haar
wortels op te slaan en z.onodig snel te mobiliseren met als resultaat een belangrijke
voorsprong in de concurrentie met heideachtigen en diverse kruiden (Weeda et al. 1994).

DG Myrica gale-[Oxycocco-Sphagnetea]

(tabel 4)

De Derivaatgemeenschap Myrica gate-[Oxycocco-Sphagnetea] betreft 1-2 m hoge, soortenarme gagelstruwelen op oligotroof veen of moerige zandgronden. De gemeenschap groeit aan
de randen van heidevennen, langs slenkvormige laagten in de heide en op ontwaterd
hoogveen in de Pleistocene districten Dr, G en K; in een ietwat afwijkende vorm ook in
natte duinvalleien van het Waddendistrict. Ze is in ons land vrij zeldzaam (opp. vrij gering).
Over de classificatie van gagelstruwelen bestaan uiteenlopende opvattingen. Veelal worden
ze als een eigen associatie beschouwd, het Myricetum gate, waarbij het verschil tussen
gagelstruwelen op hoogveen en laagveen gewoonlijk op het niveau van de subassociatie tot
uitdrukking wordt gebracht (o.a. Jonas 1935; Hild 1960; Fiscber 1967; Westhoff & Den Held
1969). Westhoff & Den Held (l.c.) rekenden de gemeenschap op grond van de dominantie
van Myrica gate tot bet Salicion cinereae. Voor bet onderscheiden van een zelfstandige
associatie is de onderlinge floristische verwantschap evenwel veel te gering (zie Masselink
1975), en bet verdient dan ook de voorkeur deze struwelen als rompgemeenschappen van
respectievelijk de Oxycocco-Sphagnetea en de Parvocaricetea (zie aldaar) te beschouwen.
Ook binnen de gagelstruwelen op hoogveen bestaan nog aanzienlijke verschillen. Naast
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Myrica gale is Molinia caerulea (meestal met hoge bedekkingen) de enige constante soort.
Op relatief natte standplaatsen zijn Sphagnum cuspidatum en Sphagnum denticulatum
opvallende begeleiders en is sprake van een hoog aandeel aan Rhynchosporion-elementen;
op drogere plaatsen zijn soorten van het Ericion tetralicis en het Oxycocco-Ericion relatief
sterk vertegenwoordigd. Op overigens onbegroeide, humeuze plekken tussen de gagelstruwelen en op afgestorven horsten van Molinia kunnen mossen als Calypogeia fissa, Cephalozia
bicuspidata, Dicranella heteromalla en Pohlia nutans abundant voorkomen. De standplaatsen
van de RG Myrica gale-[Oxycocco-Sphagnetea] worden meestal gekenmerkt door enige
verrijking met voedingsstoffen, :zoals valt af te leiden uit het voorkomen van onder andere
Sphagnum fimbriatum en Sphagnum palustre. Ten dele is dit het gevolg van stikstofbinding
door symbiontische actinomyceten in de wortels van Myrica gale, die 35 kg/ha/j kan
bedragen (zie Barkman 1992) en van laterale stroming van jong (zuur en mineraalarm)
grondwater (Everts & De Vries 1984; Jansen 1994).
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