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BRYOLOGISCHE INVENTARISATIE

IN HET "MEERSTALBLOK".

Doctoraal—verslag Planten Oecologie. 1985.

door Marcel Helinen.
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De brvo1oische inventarisatie van het Meerstaiblok heeft

pleats evonden gedurende de inaanden oktober. november en

december van 1985. Het Meerstalbiok is echter niet volledig

einventariseerd. omdat een groot gedeelte van dit gebled als

•gevolg van het door Staatsbosbeheer gevoerde beleid onder water

stond. Ook de weersomstandigheden waren in deze maanden af en

toe dusdanig dat de veldwerkzaamheden gestaakt moesten worden.

Daarom zijn alleen de belangrijkste en de meest interessante

gedee 1 ten gel nvent ar I seerd.

Bij deze wil 1k Staatsbosbeheer bedanken voor het verlenen

van toegang tot dit biizondere gebied. Daarnaast worden de

heren Enting en Blok, beiden werkend bij Staatsbosbeheer,

hartelijk bedankt voor hun adviezen en begeleiding tijdens de

veldwerkzaanheden. Tenslotte wil 1k mijn begelelder de heer

8.0. van Zanten hartelljk danken voor de begeleiding bij dit

doctoraal onderzoek.

fig. 1. ZO-Drente.
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B AR GE R V E EN

Het natuurreservaat 'Bar.gerveen' ligt ten zuiden van

Zwartemeer en ten noorden van Nieuw-Schoonebeek in de 2emeente
Emrneri. (Top, krt. 180, 23A)

Het reservaat is onderverdeeld in drie 2ebieden, namelijk;

't Meerstalbiok. t Amsterdamse Veld en 't Schoonebeelcer Veld.

Het j het 2rootste aaneengesloten hooveenrestant, van het

eerti jds 160.000 ha grootte 'Bourtanger Moor
, dat samen met

het gebied in West-Duitsiand een oppervlakte heeft van ongeveer
2000 ha.

Het Amsterdarnse Veld en het meest oosterlijke gedeelte van

het Schoonebeeker Veld (900 ha) worden no steeds verveend. Het

westellike 2edeelte van 't Schoonebeeker Veld bestaat uit

afgegraVefl veen2edeelten en heide.

Het Meerstaiblok bestaat deels uit onafgegraven rustend en
actief hooveen. Daarnaast vindt men er de restanten van

vroegere 'boekweitveldies'. De kern van dit 2ebied vorint een

natuurliike hoogveenkolk of 'meerstal' van 40 bij 50 m.

Deze 'ineerstal' is volledig verland tot een trilveen.

Staatsbosbeheer heeft vanaf het begin van de jaren

zeventig bet beleid erop gericht het actieve hoogveen in 't

Meerstaiblok te behouden en zelfs uit te breiden, Daarvoor

heeft men verschillende gedeelten van het gebied omringd met

wallen. zodat de iaarlijkse neersiag zoveel mogelijk wordt

vastgehouden. Men is begonnen met het meest intacte gedeelte,

nameliilce rondom de 'meerstal' , en heeft dit door de jaren heen

steeds verder uitgebreid. Het resultaat is dat op het ogenblik

een groot gedeelte van het Meerstaiblok is ingedamd. En ezien

de snelle uitbreiding van verschillende Sphagnurnsoorten mag men
optimistisch zijn over de toekomst van dit gebied.

fig. 2. Meerstaiblok. (volgende pagina)
geel = turfwallen
blauw = water of moeras
rood = geinventariseerd gebied
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i E GE TAT I E

Het grootste gedeelte van het geinventariseerde gebied
bestond ult restanten van vroegere boekweitveldjes' met een

CaLluna - Ericavegetatie. Op enkele piaatsen groeide V ac cmi urn

(Rode bosbes) en waar het lets vochtiger was stond

veel N qJJ..n ca xu ea (P1 ipestrootie)

In dit gebied werden de mossoorten L eu ç.o kr g. au
e U . c p.rj...U . nuta nt s en P yt .LI' vn wri. a jn met grote regeimaat gevonden.

De meest doininerende veenmossoorten in dit terrein waren

pJian urn corn pa ctum urn 1 en pjgpji . t e U..u D e z e

groeiden meestal in bulten tussen de andere vegetatie. Dichtbij

de Meersta1' werden ook S ph .gnum p..a piLl Q..s mm en gu
ru veel gevonden. S jn u wJ..i werd hier niet
gevonden, hoewel deze voigens dhr. Barkman (mondelinge
rnededeling) wel in dit gebied voorkwam.

Levermossen werden hoofdzakelijk gevonden in de kussentjes
van L 1?.r vu n. g. u u p. Vo or a 1 çpj- QZ A C Q.flfllV

,g.p.Q.dLJIa f.1 n s. K vxL pmc 1ora en 0 tcs ç.h ism

ag.r.. werden tussen de Leucobryum gevonden.

fig. 3. Kurzia pauciflora



In de 2reppeis tussen de veides groeide

cu d samen met R yp (Witte snavelbies) en

Un ca r a en ook C .ait. werd hi er gevonden.
De vegetatie van de Meerstal' bestond onder andere uit

a (Veenplui s), Carex
(Snaveizegge), QççQc cu . pa tiI. (Veenbes) en Molinia
caerulea (Piipestroote).

Het grootste edeeite werd echter bedekt door veenmossen,

zoals Spn .gnq a f in het centrum en S,ph agu
a ;.u n aan de rand. Oo k Sp an m en

pu c r...u m werden aan de rand gevonden. Aan de NO-ziide van de
meerstal werden daarnaast flog enkele keine bultjes .i.gawi

fuscum evonden.

De 'Meerstal' is niet intensief onderzocht op de

aanwezi2heid van levermossen. dit om beschadiging van de

veecatie te voorkomen. De levermossen die werden gevonden

waren o.a.; C ajyp.p g.ia c±. s ih n co i. p_an iv p_as en

Qp- Q.n o S.C h is ma s pha

±1g. 4. Caliuna vuigaris



SOORTENLIJST

Op de twee volgende pagina's volgt de lust van alle

gevonden soorten in het geinventariseerde gebied.

Voor de naamgeving is gebruilc gemaalct van de 'Belcnopte

flora van Nederlandse Blad— en Levermossen', 1982, eerste druk

en geschreven door Wim D. Margadant en Heinjo During.

Bij de determinatie is gebruik gemaakt van bovenstaand

boekwerk en tevens van 'Sphagnum en Sphagnetum' 1934, eerste

druk. geschreven dr. W Beiierinck.

fig. 6.

Sphagnum magellanicum

fig. 5. Sphagnum cuspidatum



B LA DM0 S S EN

Lat i nse naam Nederiandse naam

Aulac-omnium palustre (Hedw.) Schwàgr.

CanipylOpus ITragilis (Brid.) B. & S.

Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp.

Dicranum scoparium Hedw. fo, palud.osuin

(Schimp.) Monk.

Drepanocladus fluitans (Hedw.) Warnst.

Hyprium jutlandicum Holmen & Warncke

Leptodictyurn riarium (Hedw.) Warnst.

Leucobryum glaucum (J-Iedw.) Angstr.

Orthodontium lineare Schwar.

Pohlia nutans (Hedw.) Lindb.

Polvtrichum juniperinum Hedw.

var. affine (Funck.) Brid.

Polvtrichum longisetum Brid.

(P. marginatum Brid.)
Pseudoscieropodium purum (Hedw.)Fleisch

Sphagnum compactum DC.

Sphagnum cuspidatuin Hoffin.

Sphagnum fiinbriatum Wils.

Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.

var. fallax (Klinggr.) A.J.E. Smith

(S. recurvuin P.B./S. api.culatum Lindb

Sphagnum fuscum (Schimp.) Klinggr.

Sphagnum magelianicum Brid.

Sphagnum moile Sull.

Sphagnum palustre L.

Sphagnum papillosum Lindb.

Sphagnum pulchrum (Lindb.) Warnst.

Sphagnum rubellum Wils.

Sphagnum tenellum Ehrh. ex Hoffin.

Rood Viltmos

Breekbiaad je

Veen — Pluisiesinos
Gewoon Gaffeltandmos

Veen — Sikkelmos
Hei — Klauwtiesmos
Beekinos

Kussent jesmos
Mospest

Peermo S

Veen - Haarinos

Slank — Haarmos

Groat Laddermos

Kussenties - Veenmos

Water - Veenmos

Gewimperd Veenrnos

geen

geen

Hoogveeninos

gee n

Gewoon Veenuios

geen

geen

geen

Fijn - Veeninos



LEVERMOS SEN

tJ,.j..n e _ii..m Ne de

Calypo.geia fissa (L. ) Raddi geen
Calypogela cf. sphanicola geen

(Arnell & Perss.) Warnst. & Loeske
Cephalozia bicuspidata (L.) Duin. geen

var. bicuspidata
Cephalozia connivens (Dicics.) Lindb. geen
Cephaloziella rubella (Nees) Warnst. geen
Cephaloziella elasticha (Jack> Schiffn. geen
Cladopod.iella fluitans (Nees) Jorg. geen
Cymnocolea inlTlata (Huds.) Durn. Broedkelkje
Kurzia pauciflora (Dicks.) Groile Spinraginos
Mvlia anomala (Hook.) S.F.Grav Hooeveenlevermos
Odontoschisma sphagni (Dicks. ) Durn. 2een


