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1. INLEIDING

I . 1. ALGEMEEN, BEHEER EN ONDERZOEKSKADER.

1.1.1. Algemeen.
Een groot deel van de waddenzee is staatsnatuurinonument geworden

en een waddenzeewet is in de maak. Hieruit blijkt dat er op hoog

bestuurlijk niveau rekening wordt gehouden met het bizondere ka—
rakter van het waddengebied als een 'vervangbaar natuurlijk systeelfl

( Herngreen 1981).
Toch zijn de bedreigingen van het waddengebied, ook van overheids

zijde, nog legio: de smeerpijp, landaanwinningswerken, gasboringen
havenuitbreidingen, militaire oefenterreinen, aardgasleidingen, etc.
Als natuurbeschermingswetten deze aantastingen wi].len voorkomen,
dan zal zeker een beheerspian voor dit gebied moeten worden opge
steld, voor zo'n beheerspian is kennis van de optredende oecologi

sche wetmatigheden een eerste vereiste. Aan deze groeiende maar nog
te geringe kennis proberen wij met dit versiag een steentje bij te

dragen.

1.1.2. BEHEER
Ret beheer van natuurgebieden dient in twee soorten te worden onder—

scheiden (van Leeuwen, 1966. RIN 1979).
A. Uitwendig beheer. Dit is een natuurgebied van buitenaf reguleren.

Bijvoorbeeld het in de hand houden van menselijke activiteiten

als tourisme, defensie en industrie. Dit kari nationaal en liefst

zelfs internationaal bij wet geregeld worden.
B. Inwendig beheer. Dit is het beheer met betrekking tot de activi—

teiten in een natuurgebied. Hierbij is allereerst van belang wat

we met dit gebied willen, zodat er een passend beheer kan worden
gevonden. Enkele beheersdoeleinden kunnen zijn: bet scheppen van

een recreatiegebied, het behouden van zeldzame soorten en biotopen

en het bieden van mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek.

Ret is algemeen bekend dat alleen het plaatsen van een hek om een

natuurterrein onvo].doende waarborg biedt voor het behoud ervan.
Ret doel van (inwendig) beheer is doorgaans het in stand houden of

vergroten van de verscheidenheid aan milieutypen en levensgemeen—

schappen (Westhoff, 1973). Om dit te bereiken is het vaak noodzake—

lijk de oude agrarische gebruiksmethoden voort te zetten, hetgeen
vooral vanwege bet arbeidsintensieve karakter een kostbare aangele—

genheid is. Voorbeelden van deze methoden zijn o.a. beweiden, af—

branden, afplaggen, maaien en bemesten ( van Leeuwen, 1966).

1 .3. ONDERZOEKSKADER.
Ret rijksinstituut voor natuurbeheer (R.I.N.) startte onder leiding

van drs. P. Oosterveld in 1970 een onderzoek naar het effect van

beweiding op de vegetatie. Men wilde onderzoeken of extensieve bewei—

ding als beheersmaatregel een weinig arbeidsintensief en daardoor

goedkoop alternatief voor de vroegere cultuurmaatregelen zou kunnen

zijn. In dit kader wordt sindsdien in verschillende nederlandse land—

schapstypen gekeken naar de invloed van grote grazers op hun omgevirig.

Een deel van de Oosterkwelder van Schiermonnikoog is een van deze

onderzoeksgebieden.
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clc vanuit het laboratorium voor plantenoecologie van de Rijksuniversjtejt
Groningen wordt sinds 1971 onder leiding van drs. J.P. Bakker geregeld
genoemde kwelder onderzoek gedaan. Dit onderzoek omvat o.a. periodieke

x-teringen, het opnemen van permanente kwadraten (PQ's) en experilnenten
verschillende maairegiems en het in en uit beweiding nemen van versebji—

1j:ide vegetatietypen (Bakker, 1978).

Di versiag omvat een herkartering van een door koeien egraasd gedeelte
va' de Oosterkwelder van Schiernionnikoog en een beschrijving van de veran—
ringen in de vegetatie na negen jaar.

• 2. Het onderzoeksterrejn.

De gehele Oosterkwelder, ten oosten van de Reddingsweg en de Banckspolder
en ten zuiden van de stuifdijk is een

staatsnatuurterrein. Het wordt beheerd
dor de Dienst der Domeinen, die valt onder bet Minjsterie van Financjn.

rig.'. Schiermonnikoog

Sinds mensenheugenis heeft er op de plaats van het huidige veldlaboratorjum
van de R.U.G. een herdershut gestaan. Van hieruit trok een herder met 200
tot 400 stuks jongvee over het oostelijk deel van het eiland.
C. den Hartog schreef in 1952 dat: "er 400 van de vaste wal geinporteerde
koelen de duinen ingejaagd verden om er hun kostje op te scharrelen.
Net vee bleef van het voor— tot najaar op bet eiland. In 1958 werd deze
rm van beveiding gestaakt.omdat le het vee op de kvelder te vaak besmet
werd net de leverbot, een gevreesde parasiet die in het overgangsmiljeu
tussen vochtig— zilte en droog—zoete omstandigheden goed gedijt. Ten 2e
een herder te duur verd en ten 3e er schade optrad aan fietspad en duin—
struwelen.
Van Westhof noteerde n.l. in 1954: " De meest oostelijke vlierbosjes op
het Kobbeduin worden zelfs zo intensief bevreten dat de vijeren er tot
parasolachtige bomen zijn opgegroeid".

De laatste 'parasol'—vlierstrujk tussen de Kooi en Kobbedujnen werd door de
koeiefl ZO ondermijnd, dat hij het op 2 augustus 1980 begaf, zodat er mu
op de tegenwoordig beweide kwelder op bet zgn. Pieteramastuk geen boom
meer staat.

H OOR DOLE

WADE EN? CE

0 I 3..,
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Fig. 2.

Overzicht van de verschillende in beweiding zijnde kweldergedeelten.

Na 1958 werd de beweiding beperkt tot een gedeelte tussen de asfaltdijk
en de le slenk, dat werd afgerasterd: de Oud Beweide Kwelder (0.B.K.)

GeoMorphologisch bestaat dit gebied uit lage en hoge kwelders, oever—
wallen en lage duintjes, die de uitlopers van de Kooiduinen vormen.
(Bleuten 1971).
Dit stuk is via een overtoorn verbonden met een binnendijks grasland
waar drinkbakken met zoet water staan (fig.2).
Vanaf 1962 werd met kunstinest N.P.20—20 bijgemest. Dit gebeurde in hoe—
veelheden van 2000 tot 5000 kg. per jaar op de ca. 20 ha. grote
"Festuca Vlakte" (De Boer, 1974).
In 1971 vroeg de plaatselijke boerenbond aan de inspectie van de Dienst
der Domeinen om vergroting van het te beweiden gedeelte van de Oosterkwelder.
Deze dienst was blij met dit verzoek, omdat ze vond dat de kwelder ver—
ruigde. Hiermee wordt het massaal optreden van zeerus ( Juncus maritimus)

en strandkweek ( E].ytrigia pungens) bedoeld. Door de verruiging zou ook het
aantal weidevogels verininderd zijn. Op zich is een dergelijk dominant op—
treden van enkele soorten na het veranderen van een beheersmaatregel, bier
het stopzetten van beweiding, niet uitzonderlijk ( van Leeuwen, 1966).

In 1972 werd de Nieuw Beweide Kwelder (N.B.K.) in beweiding genomen.
(Fig.2 gebied B). Deze is voor de koeien te bereiken via een doorwaadbare
plaats in de le slenk. In 1975 werd daarbij nog bet z.g. Pietersma—stuk in
beweiding genomen (Fig.2, gebied C).
Voor 1971 is de 0.B.K. met max. 100 koeien beweid. De hoeveelheid inge—
schaard vee steeg met het beschikbare opperviak van ongeveer 120 in 1971
tot 150 a 160 stuks jongvee vanaf 1975.
Tot dusver is de 0.B.K. n keer gekarteerd, n.l. in 1971.

.3. Verricht Onderzoek (Geschiedenis).

Het laboratorium voor Plantenoecologie te Haren (Cr.) startte het onderzoek
naar de invloed van beweiding in 1971 met een vegetatiekartering van de
0.B.K. (J. Bakker en A. Masselink), ongepubliceerd , de kaart is opgenomen

in dit versiag Bijiage 1.
In dat zelfde jaar, voordat de N.B.K., na 14 jaar (1958—1972) opnieuw in
beweiding werd opgenomen, werd deze 'uitgangssituatie' op een vegetatie
kaart vastgelegd (Prins, 1974 en Van der Duim, 1973).
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Onidat op de O.B.K. het beheer niet veranderde en men dus geen snelle en
grote •veraneringen op dit stuk kwelder verwachtte, is besloten om de O.B.K.
eens i1 — JO jaar te karteren.

Van hct Pietersma—stuk dat in 1975 in beweiding is genomen is de uitgangs—
situatie door Pietersma (1975) gekarteerd.

van de N.B.K. Z]]fl Uitgevoerd in 1976 (Norder en De Ruiter)
e in 981 (Looijen, Looijen en Zoner, 1984).

i973 zijn op de O.B.K. twee stukken kwelder uit beweiding genomen, on
z de jnvloeden hiervan te kunnen waarnemen (Schwab en Schwab-Vos, 1974).
Dit r5lag behandeld de eerste herkartering van de 0.B.K. uitgevoerd in 1980.

1.4. vraagstelling.

Het tgevoerde onderzoek had een tweeledige vraagstelling, n.l.:
ziin er na 9 jaar veranderingen in vegetatie van de constant beweide
O.B.K. en ZOja waaruit bestaan zij?
Wat zi.in hiervan de gevolgen voor het beheer?

2 Is er een typologie te Tnaken die voor alle delen van de Oosterkwelder
te gebruiken is?

Hierbij zijn een aantal deelvragen gehanteerd.

I
a. Maak een nieuwe vegetatiekaart van de 0.B.K.
b. Wat zijn de veranderingen na 9 jaar, zowel kwalitatief als kwantitatief?
. Zijn eventuele structuurveranderingen vast te leggen?
d. Wat ziin de beheersadviezen die volgen uit de uitkomsten van het onder—

zoek naar de veranderingen?

e. Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen in de ontwikkeling van de
N. B.K?

2.a. Geven alle opnames, tot flu toe gemaakt op de gehele Oosterkwelder tesamen,
ee hanteerbare algemene typologie na quantitarieve analyse?

b. ZiJn de verschillende gebruikte typologien in de nieuwe typologie
j- te passen?

c. zijn..de legenda—eenhederi van de O.B.K. goed getypeerd?

d. de typologie ook geldig op vergelijkbare gebieden aan de Noord—
rOfl1ngSe Waddenzeekust en oi de Groede te Terschelling?

2. MATERL ENMETHODE

Het eerSte deel van de vraagstelling de herkartering wordt in dit versiag
behandeld.
De tweede deelvraag is m.b.v. de computer uitgewerkt in het losstaande ver—
slag over de algemene typologie (Boersma inprep).

In dit versiag wordt verwezen naar de algemene typologie; ook voor uitgebreide
van typen client men het andere (deel)verslag te raadplegen.

Een overzicht van de algemene typologie is achter in dit versiag te vinden.
(Bijiage 7).

On een goede vergelijking te kunnen maken tussen de vegetaties op de 0.B.K.
in 1971 en 1980, moeten beide toestanden gedocumenteerd zijn. Uit 1971 is
een vegetatiekaart (bijiage D en een opnametabel (op het lab.v.Planten—
oecologie te Haren) met de daaruit afgeleicie vegetatietypen voorhancien.
(Bakker en Nasselink, unpubi.).
De astlegging van de Situatie in 1980 iS een belangrijk gedeelte van dit versiag.
Hoe de gemaakte vegetatiekaart tot stand is gekomen staat in paragraaf 2.2.
De randeriflgefl na 9 jaar beweiding zijnd.m.v. een kaartvergelijking
beschreVen in paragraaf 2.3.
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2.2. Net maken van de vegetatiekaart.

2.2.1. De inmeting van het terrein.

De 0.B.K. (fig.2, gebied A) is met behuip van een waterpasapparaat, een hoek—
zoeker en jalons, verdeeld in vakken van 50 x 50 m. Op elk hoekpunt is een
niet permanent plastic markeringspaaltje geplaatst.
Als basis voor dit raster zijn de strandpalen op de 0.B.K. genomen. De plaats
van de randen, d.w.z. het hek in het noorden en westen, en de kustlijn in het
zuiden, voor zover die duidelijk was, evenals de rand van de 1e slerik in het
oosten, zijn nauwkeurig nagemeten en ingetekend op schaal 1:2000.
Deze grenzen zijn vergeleken met
1) de vegetatiekaart uit 1971, schaal 1:2000.
2) de Kustkaarten Schieruionnikoog 4b en 5b, 1970, van Rijkswaterstaat, Kust—

en Oeverkartering, schaal 1:2000, waarop ook het hek gedeeltelijk is
ingetekend en

3) De doorhet R.I.N. ter beschikking estelde luchtfoto's van het terrein,
schaal — 1:2000 uit 1980 en schaal — 1.2500 uit 1976.

Per yak van 50 x 50 m. werden op transparant papier de lijnen ingetekend,
die de op het oog verschillende vegetatietypen scheidden. 1-Tierbij is in le
instantie, uitgegaan van de legenda—eenheden en kaart van 1971.
Waar nodig werd van een meetlint gebruik gemaakt.

2.2.2. Nomenclatuur.

Tijdens het veidwerk zijn de hogere planten gedetermineerd met behuip van de
Flora. van Nederland (1-leukels n van Oost.room, 1975). 'cor de Gramineae werd
tevens g.ruik gemaakt van de Grasentabel, detarminatisleutel vor de
Nederlandse grassoorten naar kenmerken van de jonge vegetatieve spruit
(v.d.Meijden en Brand, 1980). Ook werd gebruik gemaakt van een tabel ter de—
terminatie van klaversoorten op vegetatieve keninerken (Zijistra, 1972).
Voor de determinatie van het genus Elytrygia geldt dat E. Repens en E.pun—
gens altijd apart zijn gedetermineerd terwiji E.x obtusiuscula kon worden
onderscheiden van E.pungens als er bloeiende exemplaren (of in knop of
uitgebloeid) aanwezig waren.
Galium verum en G.mollugo zi,jn niet altijd te onderscheiden geweest en dan
als G.spec. genoteerd.
Wanneer gebruik is gemaakt van opnames die niet door ons zijn gemaakt (o.a.
voor algemene typologie), is aangenomen dat Spergularia spec. S. media is,
en dat het bij Euphrasia spec. om E. officinalis handelde.
Spergularia marina is een synoniem voor S. sauna.
Van de meest voorkomej-ide mossen en korstmossen werden monsters verzaxneld en
gedetermineerd. De tnossen zijn gedetermineerd door B. van Zanten, Lab.v.
Plantensystematiek, afd. Bryologie te Haren (Cr.).
De Lichenen zijn gedetermineerd door I. Nasselink—Beitman.
Schimmels en algen zijn buiten beschouwing gelaten.
De nomenclatuur vande synsystematische eenheden zijn ontleend aan Westhoff
en Den Held (1969) en Beeftink (1965), tenzij anders vermeld.
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2.2.3. De opnames.

In de meeste vegetatietypes werden in homogens gedeelten vegetatiekundige
opnames gemaakt. Deze hadden voor zover mogelijk een oppervlakte van 2 x 2 m.
Per soort werden de bedekking en abundantie geschat net de decimale schaal
(Londo, 1979). Tevens werd bet stadium in de levenscyclus genoteerd.
Ook de totale bedekkingen van resp. levend en dood materiaal en de eventuele
moslaag werden geschat. Dit gebeurde ook met de gemiddelde en maximale hoogte
van de vegetatie.

De opnames zijn grotendeels in de periode augustus—september 1980 gemaakt,
terwijl enkele opnames in de duintjes nog in november gemaakt konden worden.
Alle opnames uit 1980 en die, welke gemaakt zijn tijdens de kartering in 1971,
zijn ter inzage aanwezig op bet Laboratorium voor Plantenoecologie in Haren.

2.2.4. De kaarten.

Er zijn twee uitvoeringen gemaakt van de vegetatiekaart 1980. De redenen
daarvoor zijn:
— De vegetatiekaart uit 1971 had niet dezelfde omtrek en verhoudingen, vooral
in hmeest noordelijke duingebied, vergeleken met de luchtfoto's, de R.W.
hoogte kaart en onze eigen metingen. Onderling zijn deze laatste drie wel
overeenkoms t ig.

— De typologie die in 1971 is gebruikt, verschilt op sommige punten van de
door ons gemaakte algernene typologie.

— De zgn. "grens fouten" (Norder en Ruyter, 1977) zijn te omzeilen. Zo zija
de Juncus maratimus—pollen die in 1980 t.o.v. 1971 niet in grootte of
omtrek zijn veranderd, maar wel een paar meter verschoven'. op beide
kaarten verschillend ingetekend.

De eerste kaart (1980a) heeft ongeveer de contouren van de kaart uit 1971,
is voorzien van een legenda waaraan de typologie van 1971 ten grondsiag ligt
en heeft de meeste slenkjes, plekken kale grond en Juncus maritimes—pollen,
die de zelfde vorm en grootte hadden in 1971 en ook op de zelfde plaats als
in 1971 liggen. Deze kaart dient dus ter vergelijking met de 1971 kaart.
De tweede kaart (198Db) heeft de contouren van de basiskaart, verkregen uit
de eigen metingen, in combinatie met de R.W.S. kaart voor de plaats van bet
hek, en de recente luchtfoto's voor de kustlijn en de slenkrand. De 1980b—
kaart heeft de nieuwe algemene typologie als basis voor de legenda.
Eigen metingen en de luchtfoto's met een optische pantograaf zo goed moge—
lijk op de gewenste schaal (1:2000) afgebeeld. De meeste vegetatietypes zijn
echter niet op de foto's te zien geweest.

2.3. De kaartvergelijking.

2.3.1. De puntrastermethode,

De kaarten 1971 en l980a zijn met elkaar vergeleken met behuip van de zgn.
puntrastermethode. De kaarten zijn hiervoor op transparantpapier over
elkaar gelegd. Uitgaande van de strandpalen werd hier een puntraster op
geprojecteerd. De afstand tussen de punten is op 0,5 cm gesteld, ma een
afweging van de verkregen gegevens en de hoeveelheid verk, wat bet totale
aantal op — 5000 vergelijkingspunten bracht.
Daar de schaal van beide kaarten 1:2000 is, staat elk punt voor 1 are (lOxiOm).
Van elk van de punten is genoteerd in welk vegetatietype het zich beyond
in beide karteringsjaren. Het aantal punten dat een type krijgt is een maat
voor de oppervlakte die deze vegetatie beslaat.
Bovendien geeft het aantal punten bij de gekozen maaswijdte van het raster,
direkt een makkelijk voorstelbare oppervlakte aan.



2.3.2. De lijnenschema's.

De gegevens uit de puntrastermethode zijn verwerkt in lijnenschema's,
waarin de overgang van types in andere, of in het zelfde type, door
een lijn zijn voorgesteld. Er zijn twee lijnenschema's: én voor de
grotere en n voor de kielnere overgangen (veranderingen).
Als een type voor meer dan 15% van zijn oorspronkelijke oppervlakte
overgaat in een type (ander of hetzelfde type), danwel voor meer dan 15%
uit een type ontstaat, dan worden deze als een grote verandering aange—
inerkt. Wanneer een verandering minder dan 15% maar meer dan 5% van het
opp. bedraagt, staat dat op het lijnenschema met kleine veranderingen,
evenals de opp.veranderingen die meer dan 25 are bedragen. Binnen een
lijnenschema is onderscheid gemaakt tussen de veranderingen met als
uitgangsjaar 1971 of 1980.
Uitgaande van 1971 is genoteerd wat een bepaald type werd in 1980
(linker helft van het schema).
Uitgaande van 1980 is genoteerd uit welk type in 1971 een bepaalde
vegetatie in 1980 is ontstaan (rechter heift). Deze lijnen kunnen een
overgang voorstellen naar het zelfde of naar een ander vegetatietype.

2.3.3. De staafdiagranunen.

Wanneer er belangrijke, d.w.z. grote veranderingen werden geconstateerd,
is van een dergelijk type een staafdiagram gemaakt. Ook van nieuwe types
zijn staafdiagramrnen gemaakt.
Een staafdiagram geeft percentage—gewijs aan in hoeverre een bepaald
vegetatietype uit een andere is ontstaan, dan wel in andere types is
veranderd. Hierbij is het opperviak in 1980, resp. datuit 1971 op 100%
gesteld.

2.3.4. De stroom— en successiediagrarnmen.

Om de vegetatiekundige veranderingen in grote lijnen overzichtelijk weer
te kunnen geven, zijn de vegetatietypes rond een aantal dotninerende
soorten gegroepeerd. De belangrijkste overgangen tussen deze groepen zijn
in een stroomdiagram weergegeven.

De onderlinge samenhang tussen de vegetatietypes is weergegeven in een
successiediagram. Dit diagram is gernaakt m.b.v. litteratuurgegevens van
o.a. Westhoff (1974), Westhoff en Den Held (1969), Beeftink (1965) en
vorige doctoraalverslagen.

10.
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3. RESULTATEN EN BESPREKING VAN DE GEGEVENS.

3.1. Inleiding.

In it hoofdstuk worden de resultaten van de herkartering gegeven en besproken.
In $ 3.2 worden de gemaakte vegetatiekaarten 1980a en 1980b besproken. De
kaarten zeif zijn als bijiage 3 & 4 bijgevoegd. De lijst met opnamen, gemaakt
door Boersma en Kasteleijn in 1980, is in het Laboratorium voor Plantenoeco—
logie in Haren.
De op de beweide Oosterkwelder gevonden soorten, gerangschikt naar het jaar
waarin ze gevonden zijn, staan genoteerd in een soortenlijst: bijiage 2.
De vegetatiekaart van 1971 en de daarbijbehorende opnametabel staan resp.
in ijlage I en in Haren.
In $ 3.3. wordt verder ingegaan op de verschillen (veranderingen) en over—
eenkomsten tussen de karteringen van 1971 en 1980.
Hiertoe zijn de kwantitatieve veranderingen in vegetatieoppervlakken vast—
gelegd m.b.v. de puntrasterinethode (3.3.3.) en uitgewerkt (3.3.4 en 3.3.6)
Kwalitatieve veranderingen zijn, voor zover mogelijk, aan de hand van de nieuwe
Soorten (3.3.1) en vegetatietypen (3.3.2.) besproken.
De vergelijking tussen de 0.B.K. en de N.B.K. staat in $3.5.

3.2. De twee kaarten.

De vegetatiekaart 1980b is gemaakt om te gebruiken bij volgende herkarteringen
met de algemene typologie als basis voor de legenda. Deze algemene typologie
is op enkele plaatsen iets minder gedetailleerd dan de door ons gebruikte
vergelijkingstypologie.
Deze vergelijkingstypologie is de in 1971 gebruikte typologie, met enkele
uitbreidingen en aanpassingen door ons.
De oorspronkelijke typolopgie is alleen beschreven als legenda van de vegeta—
tiekaart uit 1971 en de opname tabel van Bakker en Masselink.
Zie voor de a1ginene typologie het andere deelversiag. De vergelijkingstypo—
logie staat in $ 3.2.2.
De 1980b—kaart wordt verder niet besproken, de 1980a kaart is gemaakt om met de
1971 kaart te vergelijken en wordt hier verder besprokeri.

3.2.1. Legenda en kleuren.

De legenda van de vegetatiekaart 1980a.
Voor de nummers van de vergelijkingstypologie (V.T.) staan de overeenkomstige
nummers van de typologie uit 1971 en die van de algernene typologie (A.T.).



1971 A.T.
1.2
1.3

:3.1 3.1
:3.1

:3.2 3.1

3.2
3.1

3.3 3.1

3.5
3.4 (3.4)

3.4
:3.2

V.T.
1.01
1.02

12.ASPECT VAN DE LACE KWELDER;

Salicornja europaea
Salicornja europaea en Puccinelija
maritima (onbeveid)

1.4 1.03 Opengetrapto vegetatie met Salicornia
europaea en Puccinelija maritjma

1.1 1.1 1.1 Salicorn'1a europaea en Spartina
x towngendji.

1.2 1.3 1.2. Puccjnellja maritima en Salicornja
europaea

1.3 1.7 1.3 Puccinellia maritima en Limonium vulgare
1.4 2.10 1.4 Puccinel].ja maritima, Limonium vulgare

en Eestuea rubra
1.5 2.7 1.5 Puccinelija maritima, Juncus gorardii

en Glaux maritjma
2 Do HOGE KWELDER en OEVERWALLEN

2.1 2.4 2.1 Juncus marjtjmus
2.2 2.14 2.2 Juncus marjtjmus en Artemjsja maritjma
2.3 2.5 2.3 Juncus maritimus en Elytrigia pungens

2.6 2.11 IJle Juncus marjtjmus
2.4 2.11 2.4 Festuca rubra

2.11 2.41 Festuca rubra en Lolium porenne
2.5 2.17 2.5 Festuca rubra, Armeria rnaritirna en

Elytrigia spec.
2.6 2.1 2.6 Festuca rubra en Artemjsja marjtjma

2.2 2.61 Artemjsja marjtjma en Festuca rubra(afgeetorven)
2.14 2.62 Elytrigia repens
2.3 2.63 E1.yti-igia opec. on Festuca rubra

2.7 2.8 2.7 Agroetis stolonifera, Juncus gerardij
en Glaux maritima

2.8 (1.9) Spergularia sauna
2.9 2.9 Scirpus maritimue

3 De DUINTJES

Amlnophila aranaria, Festuca rubra en Bromus
molli3.11 Ammophila arenaria, Festuca rubra en

Poa pratensjo
Ammophila arenaria, Festuca ovina,
Gaijum verum on Carex arenarja

3.21 Ammophila arenax'ia en Festuca ovina
3.31 Agrostis tenuis en Carex arenaria

Festuca oviria, Galium verum en
Carex arenaria

3.2 3.32 Festuca o'v-ina en Carex arenaria
3.3 3.41 Elytrigia spec., Galium spec, en

Sedurn acre
3.42 Achillea millefoijum

Carex arenarja
3.143 Care.x arenaria
3.51 Festuca ovina, Plantago lancoolata

en Agrostis tenuis

OVERIGEN

4
5
6

1.3M 1.2M Mozajek van 1.1 1.2
1.7M
2.1OM

1.3M
1.4M

Mozajek van
Mozalek van

1.3,
1.2,

en
1.4 en
1.3

4 (o.a.)
1.42.1M 2.6M Mozajk van 2.6

en
en 1.4 (0.a)2.3M 263M

4
5
6

Mozaj,k van
Kale bodem
Slenk
Wad

2.6 en 2.63
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N.B.

— Een nummer van de A.T. dat tussen haakjes staat 0, betekent
dat dit type waarschijnlijk de overeenkomstige is, maar dat uit
1971 geen opnames voorhanden zijn om dit te staven. Ook van ty-
pe 2.7 uit 1971 zijn geen opnames gemaakt, zodat hiervoor het
zelfde geldt; uit 1980 zijn wel opnames uit dit type bekend.
— De eenheid 2.8 (1971) is in 1980 niet teruggevonden.
— Voor de duintjes is een nieuwe typologie opgesteld.
— Een aantal kaartvlakken had een dusdanige fijnkorrelige
structuur, dat daarin de verschillende typen niet afzonderlijk
konden worden ingetekend. Deze vlakken zijn als mozaeken van de
eruit opgebouwde typen ingetekend.

Van twee veel voorkomende en in elkaar overgaande mozaeken is
een aparte kartering gemaakt met schaal 1:50. Dit om de mozaeken
beter te onderbouven en vast te leggen. Zie verder bijiage 5.

De kleuren zijn zo verdeeld, dat met elkaar samenhangende typen
naast elkaar liggende kleuren hebben:
bijna kale slikgronden
lage kwelder (zout)
oeverwa 1
zeerus—vege tat ie S
zilte rus—vegetaties
hoge kwelder
duintjes, begroeid
duintjes, half open
kale bodem, water grijs of wit (niet ingekleurd)

De structuurtypen hebben een diagonaal ruitjespatroon.
De kleur is dan van bet type waar dit type het meest op lijkt
en/of uit ontstaan is.
De mozaieken hebben de twee kleuren van de (hoofd) componenten,
in een vertikaal ruitjespatroon, gekregen.
Typen die in de algemene typologie samen vallen, zijn met een
zelfde kleur aangegeven: de n massief, de ander met een
vertikale ri4t.
Op de kwelder geldt over bet algemeen, hoe lager de vegetatie
t.o.v. M.H.W., hoe donkerder de kleur.

paar 5
donkerblauw
lichtblauw
lichtgroen
donkergroen
geel en oranje
rood
bruin
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3.2.2. Beschrijving van de typen.

Een uitgebreidere beschrijving is te vinden in bet deelversiag
"Algemene typologie voor kwelder vegetaties"(Boergma, in prep.)
Ret hiermee overeenkotnstige typenummer staat er tussen haakjes
achter. De opnames zijn ter inzage op het laboratorium voor
Plantenoecologie te Haren. Ret aantal in 1980 gemaakte opnames
staat per type vermeld.

1. De Lage Kwelder.

1.01. Aspect van (1.2).

1. opname verspreiding:
op bet wad en plaatselijk langs slenkjes
en op lage kale plekken.

beschrijving: zeer open pioniervegetatie van verspreide
zeekraalplanten. Hier en daar pollen Spartina
X townsendii en sons ook wat Puccinellia maritima.

synsys tema t i ek:
Associatie Salicornietum strictae Cristiansen 1955.

1.02. Aspect van Salicorniaeuro2aeaenpuccjne1aj (1.3)

4 opnames verspr:Op de overgang van bet wad naar de lage kwelder
en in laag gelegen plekken, vnl. onbeweid.

beschr. : soortenarme open vegetatie pionier—, waar actieve
opslibbing plaats vindt begeleidende soorten:
Suaeda maritima, Spartina x townsendii, Limonium
vulgare, Aster tripolium, Spergularia media en
Halimione portulacodes, waarvan vele in bloei
koinen.

synsyst: zie 1.2

1.03. Aspect van
mEiLima_iegeLafie (1.4)

6 opnames verspr:verspreid over de lage kwelder in bet beweide
gebied, op de hoogte waar 1.02 en 1.2 (en mogelijk
1.3) zouden overheersen zonder beweidingsdruk.

beschr.: Dit is een op structuur onderscheiden type. De
samenstelling en het bedekkingspercentage lijken
veel op bet vorige, open aspect (1.02). Wanneer
alleen de begroeide plekken worden beschouwd,
lijkt de samenstelling op aspect 1.2:
Puccinellia maritima en Salicornia europaea.
De totale bedekking is meestal minder dan 10%.
De structuur: de zode is door overbetreding van
de koeien open getrapt. De koeien lopen vaak in
elkaars voetspoor, met regelmatige pasafstand,
zodat er dwars op de looprichting zgn. koeribbels
ontstaan. Dit zijn afwisselend wel en niet betre—
de en dus resp. niet en wel begroeide stroken.
Vooral op zeer slikkige = zachte bodems. De koeien
staan/lopen daar tot hun enkels in de slik. Op
heel zachte plaatsen zakken ze er tot hun buik in.
Begeleidende soorten kunnen o.a. zijn:
Spergularia media en Suaeda maritima.
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1.1. Aspect van

4 opnames
verspr. : Ala pollen op het wad en op de lage waterrijke

kwelder.
beschr. Op het wad staat Spartina x townsendij in bijna

monospecifieke, dicht pollen van 0,5 1 3 m.
doorsnede. Deze pollen zijn verspreid en niet

gekarteerd, daar ze meestal te klein waren.
In de lage kwelder is het percentage S. x town—
sendii kleiner en treden begeleidende soorten als
Salicornia europaea, Puccinellia maritirna en
Suaeda maritima meer op de voorgrond.
Dit aspect is alleen op zeer vochtige plaatsen te
vinden.

synsyst.: Ass. Spartineturn townsendij Corillion 1953.

N,B. Op de vegetatiekaart is deze soort Spartina anglica genoemd,
volgens de nieuwe 20e druk van de Flora voor Nederland.

1.2. Aspect van ccinelliarnaritjrnaenSaljcornjaeuro2aea (1.3)

0 opnames
verspr. : Op de laagste delen van de kwelder, dit is de

beweide variant van aspect 1.02.
beschr.: Dit is evenals 1.02 een open soortenarne pionier—

vegetatie. De zelfde begeleidende soorten komen
voor, maar in minder grote hoeveelheden.
Vooral de beweidingsgevoelige soorten als Halimione
portulacodes en Aster tripolium komen minder vaak
voor. De vegetatie is ook veel korter en bloeit
i.t.t. aspect 1.02 niet of weinig.

synsyst.; Ass. Puccinellietum maritimae, subass. typicutn,
initiale fase met Puccinellja maritjma Westhoff 1947

1.3. Aspect van Puccjnelljarnarjtjm iurn vu4are (1 .7)

5 + 2 opnames
verspr. : Op de lage kwelder in de kommen en langs de randen

van de afgesloten slenkjes en plassen.
beschr.: Vrij gevarleerde ineestal korte (beweide) vegetatie

met een bijna dichte mat. Hoge bedekking van
Limonium vulgare naast P. maritima ook Aster tn—
polium, Salicornia europaea, Claux inanitima,
Spergularia media en S. marina.

synsyst.: Ass. Puccinellietum maritimae, subass. typicim
Westhoff 1947.

1.4. Aspect van Puccifle11iarnaritirnaLjrnonjurnvu1ar estuca
rubra (2.10)

7 opnames
verspr.: Op de hoge delen van de lage kwelder, hoger dan bet

vorige aspect (1.3). Dit aspect ligt lager dan het
in de algemene typologie beschreven aspect 2.10,
of zit aan de ondergrens daarvan, hoewel het er
volgens de berekeningen wel in valt. Algemeen op
de lage kwelder.
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beschr,: vrij dichte zode met een co—dominantje van Pucci—
nellia maritima en Festuca rubra. Naast de opval—
lende Limonium vulgare komen ook Triglochin marl—
tima, Spergularia media, Plantago maritima, Aster
tripolium, Artemisia maritirna, Armeria maritima en
Glaux maritima voor. Dit aspect is het kort ge—
graasde, donkergroene blijartlaken van de lage
kwelder.

synsyst.: Ass. Juncetum gerardij, daarbinneri de variant met
Festuca rubra Beeftink 1962.

1.5. Aspect van Puccine11iainarjtjrnazja
maritima (2.7)

0 opnames
verspr.: dit aspect komt net als aspect 1.4 ook op de hoge

delen van de lage kwelder voor, maar dan op de
lets slechter ontwaterde stukken of zoetere de]en.

beschr.: ook deze vegetatie is vaak kort en dicht. Naast
de dominerende soorten P. tnaritima en J. gerardii,
komen Glaux maritima, Triglochin maritima en Festuca
rubra voor. Vooral in de zoetere delen wordt
Agrostis stolonifera vaak gevonden. Naast vele
zoute/lage kweldersoorten komen plaatselijk Plantago
maritima en Potentilla anserina veel voor.

synsyst.: Ass. Juncetum gerardii, daarbinnen de variant met
3. gerardii Beeftink 1962.

N.B. Door het plaatselijk veel voorkomen van Festuca rubra in de
aspecten 1.4 en 1.5, zijn deze typen in de algemene typologie
in de hoge kwelderserie (2) terecht gekomen.

2. De Hoge Kvelder.

2.1. Aspect van

2 opnames
verspr.: op de overgang van de lage kwelder naar de hoge

kwelder of oeverwallen, en op de overgang naar
de duintjes.

beschr.: aspect bepalend is 3. maririmus, maar de hoogste
bedekking heeft Festuca rubra. Begeleidende soor—
ten: Agrostis stolonifera, Potentilla anserina,
Festuca arundinacea, Poa pratensis, Trifolium
repens, Plantago maritima, Armeria marititna en
Glaux maritima. Afhankelijk van de plaats komen
er ook andere lage kwelder of hoge kwelder soor—
ten voor. De soorten Artemisia maritima en Ely—
trigia pungens ontbreken bijna geheel. Dat een
aantal van onze opnames ult dit aspect niet in 2.4
(juncus maritimus) van de algemene typologie valt,
maar in 2.11 (Festuca rubra), komt door de soms
laag gesehatte bedekking van J.maritimus. Het
betreft hier echter wel duide].ijk een 2.4 type.

synsyst.: Armerion maritimae/ Agropyro—Rumjjo crspi?
zie A.T.



2.2. Aspect van _jusenArternisiarnaritirna(2.4)

ook op de overgang van de lage kwe1der naar de
hoge, maar meestal lager dan aspect 2.1, echter
vooral op de oeverwallen.
lijkt veel op het vorige aspect, maar met veel
Artimisia maritima. Verder komt Atriplex hasrara
en Puccinellia tuaritima meer voor, en Poa praten—
sis, Festuca arrundinacea en Trifolium repens
nauwelijks. Planten van de duintjes zijn hierin
niet, die van de hoge kwelder minder vertegen—
woordigd.
In de algemenetypologie vallen dit en het vorige
aspect samen en zijn moeilijk in een coenon te
plaatsen.

2.3. Aspect van Juncusmaritirnu

als bet vorige aspect.
als het vorige aspect, alleen is nu niet Arteinisia
maritima maar Elytrigia pungens naast J.maritimus
en Festuca rubra dominant. Ook Poa pratensis en
Leontodon autumnalis konen vaak voor, terwiji veel
zoute soorten verdwenen zijn. Plaatselijk is
Lolium Perenne aanwezig. Ook bier geldt dat de
computer een aantal opnames in 2.3 (Elytrigia
pungens spec.) van de algernene typologie stopt
door een relatief lage J.maritinius bedekking, ter—
wiji bet type duidelijk overeenkoinsten met 2.5
(.maritimus en Elytrigia spec.) (A.T.) vertoont.
Elementen van het Artnerion maritimae en van het
Agropyro—Rumicion crispi.

2.11. Aspect van IJlejuncusinaritirnus(2.6)

10 opnames
verspr.
bes chr.

synsys t.:

op de hoge kwelder tussen de duintjes.
dit is een structuurtype, d.w.z. het valt meestal
in type 2.4, maar v.nwege de speciale belangstelling
voor de soort Juncus maritimus is dit type apart
vermeld en gekarteerd, hoewel de bedekking van
J.maritimus erg laag (iji) is. De hoogte van de
vegetatie is, behalve de J. maritimus sprieten
vrij laag, dit in tegenstelling tot de vorige
drie typen.
Het an ontstaan uit deze typen (2.1,2.2, en2.3)
na maaien en begrazing. (Bakker 1978).

2.4. Aspect van

1 I opnames
verspr.
beschr.

algemeen op de hoge kwelder, ook tussen de duintjes.
een gesloten vegetatie van vnl. F. rubra.
De begeleidende soort is Agrostis stolonifera.
In mindere mate komen zoute soorten zoals Juncus
gerardii, Artemisia maritima, Puccinellia maritima

17.

2 opnames
verspr.

beschr.

synsys t.

I opname
verspr.
beschr.

synsys t •
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Glaux maritima en Spergularia media en zoete soor—
ten zolas Lolium perenne, Elytrigia repens, Tn—
folium repens en Poa pratensis voor. Op koeie—
paadjes komt een kale type met veel Poa annua voor.

synsyt.: Saginion manitimae Westhoff, van Leeuwen en Adri—
ani 1961 met Armerion maritimae invloeden.

2.41. Aspect van !T oliurnEerenne(2.!1).
4 opnames

verspr. : op de hoge delen van de kwelder waar de boeren met
een tractor kunnen komen.

beschr.: Dit is een aspect dat volgens de opnames in het
vorige aspect 2.4 (A.T. 2.11) valt. De grotere
hoeveelheid Lolium perenne, Trifolium repens en
Poa pratensis en het voorkomen van enkele bemes—
tingssoorten als Stellanja media, Taraxacum spec.,
evenals Polygonum aviculare, Cirsium vulgare en
zelfs een enkele Urtica urens, hebben ons doen
besluiten dit een subtype van 2.4 te noemen.
Mogelijk wordt dit aspect 2.12 (Lolium perenne en
Festuca rubra) van de algernene.typologje.
Zoute soorten komen hier niet in voor.

synsyst.: valt binnen het vonige aspect, maar gaat mogelijk
in de richting van het Poo—Lolietum D.M. de Vries
en Westhoff n.n. apud A. Bakker 1965.

2.5. Aspect van FestucarubraArrnerjarnarjtjm 1trjgiasec.
(2. 17.)

0 opnames
verspr.: op de hoogste delen van de kwelder en de overgang

naar de duintjes.
beschr. : deze soortenrijke vegetatie ligt hoger en droger

dan de vorige. Naast Festuca rubra zijn Armeria
maritima (zeker als ze bloeit) en Elytrigia pun—
geris (en E. x obtusiuscula) aspect bepalend. Ook
veel voorkomend zijn Poa pratensis en Plantago
coronopus. Begeleidende soorten zijn o.a. Agrostis
stolonifera, Plantago maritima en plaatselijk
Cochlearea danica, Lolium perenne en Trifolium
repens.

synsyt.: hoewel Juncus gerardii hierin sporadisch voorkomt,
is dit het Juncetum gerardii en wel de subass.
leontodontetosum autumnalis Raabe 1950.

2.6. Aspect van FestucarubraenArternisjarnarjtjrna(2.j)

4 opnames
verspr.: op de oeverwallen en de overgang daarvan naar de

lage kwelder, ook op relatief goed ontwaterde,
lage, zandige ruggen.

beschr. : beide kensoorten zijn in deze vrij hoge vegetatie
dominant. Ret aspect is er niet soortenrijk.
De begeleidende soorten zijn Atriplex hastata,
Spergularia media en Suaeda maritima. Verder soms
Puccinallia maritima, Plantago manitima, Agrostis
solonifera en andere zoute soorten.
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Ass. Artemisietum maritimae (Hocquette 1927).
Op de 0.B.K. komt de subass. typicuin Beeftink
1962 waarschijnlijk het meest voor, omdat Armeria
maritiina nauwelijks en Juncus gerardii weinig
voorkomt; dit geldt ook voor resp. Agrostis
stolonifera en Loliurn perenne.

op de oeverwallen en zandige ruggen.
volgens de opname is dit aspect gelijk aan het
vorige (2.6). De bedekking van Artemisia maritima
is duidelijk minder, maar het grote verschil zit
in de vaste laag platliggende, dode Festuca rubra.
Hierdoorheen steken de vele begeleidende soorten
en enkele levende F.rubra sprieten. Atriplex has—
tata en Agrostis stolonifera liggen breed uitge—
spreid, evenals de nieuwe Potentilla anserina,
Elytrigia repens en Lolium perenne.
zie 2.6, maar met een invloed van het Agropyro—
Rumicion crispi Nordhagen 1940.

2.62. Aspect van E1triiare2ens(2.!4)

2 opnames
verspr.: op de O.B.K. op de oeverwal, tegen de hoge kwelder

aan.
beschr.: soorten—arme gesloten vegetatie van vrij hoge

E.repens. Daar onder en er tussen wat Festuca rubra.
Sporadisch komt Artemisia Inaritima, Plantago
maritima, Lolium perenne en Atriplex hastata voor.

synsyt.: Atriplici—Cirsietum arvensis Beeftink 1965.

op de oeverwallen, op de 0.B.K. onbeweid.
soortenarme hoge en gesloten vegetatie van Elytri—
gia pungens en E.x obtusiuscula. De ondergroei is
Festuca rubra. Begeleidende soorten (niet altijd
aanwezig) zijn: Atriplex hastata, Agrostis stolo—
nifera en Afteinisia maritima.
Ass. Atriplici—Agropyretum (Elytrigietum)
pungentis Beeftink en Westhoff. 1962.

maritima (2.8)

overal op de lage delen tussen de duintjes waar
afwisselend zoet en zout water stagneert.
vrij gesloten vegetatie van genoemde soorten.
Plaatselijk kan Agrostis stolonifera alleen aspect
bepalend zijn. Verder veel begeleidende soorten,
o.a. Festuca rubra, Spergularia marina, Juncus
bufonius asp. ambiguus, Trifolium repens,
Triglochin maritima en T. palustre. Op de voet
(noordzijde) van het stuivende duin in het midden
v.d. 0.B.K. is een plek met ijzerrijke kwel. Hier

synsyt.

2.61. Aspect van tiarnena

4 opnames
verspr.
beschr.

Synsyt.

2.63. Aspect van E1trigiasec.enFestucarubra(2.3)
6 opnames

verspr.
beschr.

synsyt.

2.7. Asoect van A ostis olon eraj era en Cl

6 opnames
verspr.

beschr.
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is dit type soortenrijker, Carex flacca is alleen
bier met een hoge bedekking gevonden.

synsyt.: Ass. Juncetum gerardii, subass. leontodontetosum
autumnalis Raabe 1950.

2.8. Aspect van Sergu aria sauna

geen opnames van bekend. N.B. dit aspect is in 1980 niet terugge—
vond en.

verspr. in 1971: plaatselijk op de laagste delen tussen de
duintjes, waar water (zoet of zout) stagneert.

beschr. (mond. med. J.P. Bakker):
open vegetatie van Spergularia sauna en Juncus
bufonius ssp. ambiguus. Veel éên—jarigen naast
Triglochin maritima en T. palustris.
Zou waarschijnlijk in 1.9 (Spergularia marina en
Juncus bufonis) van de algemene typologie gevallen
zijn.

synsyst.: Ass. Puccinelijetum distantis, subass. juncetosum
Westhoff 1947.

2.9. Aspect van ScirEusrnaritirnus(2.9)

5 opnames.
verspr. : Op de laagste plaatsen tussen de duintjes waar zoet

en/of zout water stagneert, lager dan aspect 2.8,
en landinwaarts langs de slenkrand.

beschr. : Een zeer open (tussen de duintjes) tot half geslo—
ten (langs de slenkrand) vegetatie van vnl.
Scirpus maritimus.
N.B. Alle opnames zijn in het duingebied gemaakt.
Enkele begeleidende soorten in de duintjes kunnen
zijn: Agrostis stolonifera, Glaux maritima,
Juncus gerardii en soms Triglochin palustris en
Scirpus lacustris ssp. glaucus.

synsyst. : zie opm. bij dit type in de algemene typologie.
Ass. Scirpetum maritimi subass. mops Boer 1942.

3. _!!
Deze typologie wijkt af van de in 1971 gebruikte, die niet bruikbaar
bleek, zie paragraaf $ 3.2.b.

3.11. Aspect van

3 opnames
verspr.:

- algemeen op de lage duintjes.
beschr.: vrij dichte vegetatie met als dominante soort

A. Arenaria. Mede bepalend zijn F.rubra en Poa pra—
tenss. Mos heeft een hoog bedekkirigs percentage
van — 30%. Begeleidende soorten die veel voorkomen
zijn: }Iolcus lanatus, Plantago lanceolata en Armeria
maritima, verder o.a. Plantago coronopus, Stellaria
graminea, Rumex acetosella en Trifolium repens.

synsyst. Tendeert naar bet Galio—Koelerion (R.TUxen 1937)
den Held en Westhoff 1969.
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3.21 Aspect van

9 opnames
verspr.: algemeen op de hogere duintjes.
beschr.: Ook hier IsA. arenarla aspect bepalend in de

gesloten vegetatie. Ret percentage mossen is
hier het hoogst (35 — 60%) en ook korstmossen
komen voor. De ondergroeI bestaat, behalve uit
veel F. ovina, ult Holcus lanatus, Poantago lan—
ceolata, Poa pratensis, Agrostis tenuis en Hypo—
chaeris radicata. Ret onderschejdt zich van het
vorige aspect (3.11) o.a. door de hoge bedekking
mossen en het voorkotnen van korstmossen en F.ovina.
Een lagere bedekking hebben Poa pratensis, Festu—
ca rubra en Trifolium repens.

synsyst.: Tendeert naar het Galio—Koelerjon (R.TUxen 1937)
den Held en Westhoff 1969.

3.31. Aspect van

2 opnames
verspr.: Op de laagste duintjes, lets stuivend, dichtgroeiend

maar sterk betreden.
beschr. : vrij open tot half gesloten vegetatie waarin naast

Agrostis tenuls en C. arenaria, Poa pratensis,
Elytrigia pungens en Plantago coronopus veel voor—
komen. Volgens de algemene typologie valt dit type
binnen het aspect 3.1 (ainmphila arenaria, Poa
pratensis en Carex arenaria) net als de hierboven—
genoemde 3.11. De overeenkomsten zijn groot, maar
de verschilln duidelijk: de mossenbedekking is
veel lager (— 10%) evenals de totale bedekking.
A. tenuis, C. arenaria, Elytrigia pungens en Plan—
tago coronopus komen relatief veel meer voor,
terwijl Ammophila arenaria niet aspect bepalend Is.
Ook Holcus lanatus en Armerja maritima komen minder
voor.

synsyt.: zie 3.11

3.32. Aspect van Festuca ovina en Carex areflaria (3 2)

I opname
verspr.: Plaatselijk op de lage duintjes.
beschr.: half gesloten tot gesloten vegetatie van genoemde

soorten met Agrostis tenuis, Festuca rubra,
Scieranthus pernnis en Rumex acetocella. Er is
vrij veel mos C— 30% bedekking). Hoewel de com-
puter dit type In 3.2 (Festuca ovina en Ammophila
arenaria) van de algemene typologie stopt, onder—
scheidt zich dit aspect van aspect 3.21 en 3.51
door het ontbreken van Ammophila arenaria en
Plantago lanceolata. Verder kont Poa annua hier wel
in voor en is Scleranthus perennis opvallend.

synsyt. : zie 3.21
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3.41. Aspect van Eltriia s2ec.z Galluin spec. en Sedurn acre(3.3)

2 opnames
verspr.
beschr.

synsyst.

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

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

3.43. Aspect van C arenaria(3.4

I opname
verspr.
beschr.

synsyst.

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

op de hoogste duinen, droog.
Vrijwel gesloten vegetatie van vnl. F. ovina.
Daarnaast komen P. lanceolata en P. pratensis
veel voor. Begeleidende soorten o.a. Ammophila
arenaria en Agrostis tenuis. In de algemene
typologie valt dit aspect samen met 3.21 en
3.32 in 3.2 (Festuca ovina en Ammophila arenaria).
Dit aspect (3.51) onderscheidt zich van 3.21 door
bet ontbreken van Festuca rubra en de veel lagere
bedekking van Ammophila arenaria en Holcus lanatus.
Festuca ovina heeft een hogere bedekking.
Ret verschil met aspect 3.32 is het ontbreken
van Scleranthus perennis en Poa annua, en het
voorkomen van Ammphila arenaria en Plantago
1 anceo 1 a ta.

zie 3.21

Zie voor een uitgebreide soortenlijst per aspect de synthetische
tabellen in het andere deelversiag over de algemen typologie.
( Boersma, in prep.).

3.42. Aspect van Acillearnillefoliuin(3.5)

I opname
verspr.

beschr.

synsyst.

3.51. Aspect van FestucaovinaPiantaoianseoiataengrostis

tenuis (3.2)

7 opnames
ver spr.
beschr.

synsys t.:
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De Mozaeken.

De gebieden waar een aantal vegetatietypes elkaar afwisselen
en het opperviak per type vrij klein is, zijn als mozaek
van die typen ingetekend. De percentages van de samenstellende
typen zijn geschat.

1.2M. Mozaek van 1.1. en 1.2

verspr.: rondom de Nulde Slenk, vooral in het voor bewei—
ding uitgesloten gedeelte en ten zuiden daarvan.
Oak in de smalle strook ten zuiden van de asfalt—
dijk.

beschr. : 1.1 40%
1.2 40%
4 20%
Grof en fijnkorrelig, actieve opslibbing.

I .3M. 1.3!.4

verspr.: in een strook evenwijdig aan de wadrand op 60m.
hiervan, ten westen van de Nulde Slenk.

beschr.: Hiervan is een microkartering gemaakt: zie bijl.5.
1.3
1.4 2.
4 30.I;

1.1
1.01 Q7.

1.02 £l7

2.6 107.

I .4M. Mozaek 1.21 1.3 en 1.4.

verspr. : tussen de Festuca—vlakte en de duintjes enerzijds
en de oeverwal langs het wad anderzijds.

beschr.: 1.2 9 %.

1.3 9 %.

1.4 80 %.
4 2 %.

Een biljardlaken van vnl. 1.4, doorsneden met
geultjesfkleine slenkjes, waarin 1.2 en 4.
Langs de randen daarvan 1.3.

2.6tiMozaekvan 2.6 en 1.4 (o.a.).

verspr.: op de oeverwal langs het wad en daarachter.
beschr.: hiervan is een microkartering gemaakt: zie bijl.5.

2.6
1.4 h7.
1.1
1.01 27.

1.02 4Z
1.3 2.7.

2.4

cx
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2.63M. Mozaek van 2.6 en 2.63

verspr.: landinwaarts langs de eerste slenk, op het onbe—
weide deel.

beschr. 2.6 45
2.63 45%
2.3 10

hoge vegetatie van plekken 2.6 en 2.63 die
J m2 groot zijn. Daar tussen plaatselijk 2.3.

4. Kale bodem.

Afhankelijk van weersgesteldhejd en springvloeden is dit een kale
slikkerige (lage kwelder) of zandige (hoge kwelder en duintjes)
bodem, waarin maximaal 5 % van het oppervlak begroeid kan zijn,
of een plas met stilstaand water.

5. Slenk.

Dit is niet begroeide bodem die met hoog water onderstaat en met
laag water droog kan vallen. Er is een open verbinding met het wad.(6

6. Wad.

Ten zuiden van de kwelder.
Hierop komen plaatselijk pollen Spartina x townsendij voor,
zje onder 1.1.
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3.3.

•• '•

Wanneer de soortenlijsten van de 0.B.K. uit de beide karterings—
jaren met elkaar worden vergeleken, valt op dat in 1980 meer dan
het dubbele aantal soorten zijn gevonden (110 resp. 43). Er is in
1971 dan ook alleen in de 69 opnames naar soorten gekeken, zodat
deze lijst ook niet anders dan verre van volledig kan zijn.
De soortenlijst uit 1973 (Schwab&Schwab—Vos), zijn totaal 97
soorten, lijkt wel volledig. Van de nieuw gevonden soorten in 1980
t.o.v. 1973 mag worden aangenomen dat ze ook nieuw zijn, d.w.z.
in 1973 niet gezien zijn. Van de soorten Bellis perennis (made—
liefjes), Matricaria maritima ssp. inodora var. sauna (reukioze
kamille), Polygonum aviculare (varkensgras), Senecio jacobea
(jacobskruiskruid), Stellaria media (vogelmuur), Urtica urens
(kleine brandnetel), Veronica officinalis (mannetjes—ereprijs)
en Viccia cracca (vogelwikke), die alien op plaatsen sijn gevonden
waar door boeren bemest wordt, d.w.z. voornamelijk op de Festuca—
vlakte, geven de meesten een verrijking van de bodem aan.
(Kruyne 1967, Ellenberg 1979). Er zijn soorten bij, die nor—
maal niet of zelden op kwelders worden aangetroffen; behalve als
er bemest wordt, wat dan meestal samen gaat met beweiding.
Ook deze nieuw gevonden soorten zullen door de bemesting op de
0.B.K. zijn verschenen. Soorten als kleine brandnetel, madeliefje,
vogeimuur en varkensgras kunnen of door hun grootte, of door het
in vrij grote dichtheden voorkomen, moeilijk over het hoofd gezien
zijn in 1973.
De andere nieuwe soorten: Bupleurum tenuissimum (1.3), Carex
extensa (2), Centunculus minimus (1.3), Cochlearia anglica (1,2,3),
Calamagrostis epigejos (2), Elytrigia x obtusiuscula (2), Erodium
cicutarjum (3), Festuca rubra ssp. arenaria (2), Fumaria offici—
nalis (1,3), Galium mollugo (1,2), Hordeum marinum (1,3), Parapho—
us strigosa (1,3), Ranunculus bulbosus, Scirpus lacustris ssp.
glaucus (2), Senecio vulgaris (1,3), Sonchus asper (3), Sonchus
oleraceus (3) en Triglochin palustris (2) kunnen in 1973 over het
hoofd gezien zijn:
1) vanwege hun geringe grootte of,
2) omdat het sterk op andere soorten gelijkende species zijn, of

niet gevonden,
3) omdat het, niet altijd voorkomende njarige soorten zijn.
Ze kunnen natuurlijk ook nieuw verschenen zijn.
Atriplex littoralis is een nieuwe soort die buiten het hek gevonden
is.

De niet teruggevonden soorten:
Alopecurus geniculatus, Centaurium littorale (2,3), Centaurium
puichellum (2,3), Chenopodium rubrum (2,3), Cynosurus cristatus,
Honkenya peplodes (3), Koeleria cristata, Myosotis ramosissima (2)
Nardus stricta, Odontites verna (2,3), Radiola linoides (1,2),
Sieglingia decumbens en Thalictrum minus (1), kunnen in 1980 niet
teruggevonden zij n:
1) omdat ze veinig voorkomen en klein zijn, of
2) omdat het, niet elk jaar voorkomende énjarige soorten zijn.
3) sommige soorten zijn niet teruggevonden, hoewel er speciaal naar
is gezocht, zodat mag worden aangenomen dat ze er in 1980 niet zijn
gewees t.
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3.3.2.

De legenda—eenheden uit 1971 zijn niet goed beschreven. Er zijn
alleen opnames van de meeste aspecten. Niet alle typen zijn dus op
schrift gesteld, bovendien zijn enkele aspecten in slecht of 2
opnames vastgelegd. Ook de legenda—eenheden uit 18O zijn niet
altijd door opnames gestaafd inaar wel beschreven($ 3.2.2.).
Een goede inhoudelijke vergelijking is dan ook moeilijk maar enke—
le opvallende zaken zijn:

A. NieuweLegenda—eenheden.

— Aspect 1.01 Salicornia europaea
zal in 1971 wel aanwezig geweest zijn, maar mogelijk klein in
opperviak, zodat de karteerders dit niet apart hebben beschre—
yen en ingetekend. Mogelijk was ook de soms zeer lage bedekking
van 5 a 10 % aanleiding dit aspect als kale bodem (4 of 6) te
karteren (tie ook.het vor.ig aspect 1.02).

— Aspect 1.02 Salicornia europaea en Puccinellia maritima (onbeweid).
Dit type ligt net als het grootste deel van het vorige type,
buiten het hek, in de zuid—oost hoek. In 1971 is alleen bet be—
weide gedeelte gekarteerd, zodat dit type niet is gevonden.
Het is vergelijkbaar met 1.2 (Puc.maritima en Sal. Eur.)

— Aspect 1.03 Opengetrapte vegetatie met Salicornia europaea en
Puccinellia maritima.
Dit structuurtype kan in 1971 aanwezig zijn geweest, maar niet
als zodanig onderscheiden. Het vlt dan meestal in type 1.2
P. rnaritima en S. europaea (zie 3.2.2 en 3.3.5 bij dit aspect).

— Aspect 2.11 IJle Juncus maritimus.
Dit is ook een structuur type en zou in 2.1. J. maritimus kunnen
vallen, maar uit mondelinge beschrijvirigen (J.P. Bakker)
bleek dat dit type er niet was in 1971. De achteruitgang van
Juncus maritimus en de geringe hoogte van de overige soorten in
dit aspect zijn dus nieuw.

— Aspect 2.41 Festuca rubra en Lolium perenne.
Volgens de algemen typologie valt dit type in 2.4 (Festuca
rubra). De hogere bedekking van Lolium perenne en in mindere mate
Poa pratensis, evenals het voorkomen van ruderale soorten,
hebben ons doen besluiten dit sub—type te onderscheiden van
type 2.4. Het komt voor op de droge/hogere delen van de
Festuca—ylakte.

— Aspect 2.61 Artemisia maritima en Festuca rubra (fgestorven)
Dit structuurtype is ook nieuw en zo'n dode mat (— 5 cm) van
Festuca rubra is nog niet eerder op de Oosterkwelder gezien.
Mogelijk is dit een tijdelijk fenomeen. Om dit type goed vast
te leggen is een structuurraaj gemaakt, (zie bijl.6).

— Aspect 2.62 Elytrigia repens.
Dit aspect is slechtop twee kleine plekken gevonden.
Hoewel zeer opvallend door de grote hoogte van de vegetatie,
was dit type mogelijk te klein om in 1971 apart te vermelden.
Het is dus een nieuwe vegetatie of bet heeft zich uitgebreid.
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— Aspect 2.63 Elytrigia spec. en Festuca rubra.
Dit ligt flu alleen buiten het hek (onbeweid) en is in 97J dus
niet gekarteerd. Echter, uit de kaarten en een mond. med. van
J.P. Bakker blijkt dat het hek aan de wadzijde is verplaatst in
noordelijke richting. Waarschijnlijk was bet afkalven van de kust
bier debet aan. Hierdoor zijn een aantal plaatsen waar flu dit
vegetatietype staat, in 1971 wel, maar toen beweid ingetekend.
Op deze plekken isdit type dus na de verplaatsing van bet hek
ontstaan, zie ook $ 3.3.3.

— Aspect 2.9 Scirpus Inaritimus.
Dit staat gedeeltelijk buiten het hek en is daar in 1971 niet
gekarteerd. Het deel in de duintjes komt overeen met vnl.
type 2.8 uit 1971. Daar dit type niet is beschreven, hoeft type
2.9 niet nieuw te zijn, maar de benaming van bet aspect 2.8
doet vermoeden dat het hier wel om een reele verandering gaat.
Opgemerkt moet worden dat in zowel type 2.8 als type 2.9 de
bedekkingsgraden erg laag zijn, zodat een kleine toe—of afname
van én soort of enkele soorten het type doet veranderen.

B .DeDuinvegetaties.

De legenda—eenheden van de duintjes worden bier apart behan—
deld, omdat bet een rijk gescharkeerde vegetatie betreft, die
door betrekkelijk weinig opnames wordt gekarakteriseerd:
8 opnames in 1971 en 26 in 1980. In bet algemeen kan daarom
moeilijk worden aangetoond wat nieuwe legenda—eenheden zijn
of waar zich veranderingen binnen de eenheden hebben voorgedaan.
Van twee aspecten kan wel worden gesteld dat bet om nieuwe een—
heden gaat. De eerste is bet aspect 3.41 Elytrigia spec.,
Galium spec. en Sedum acre, dat op de hoogste duinen nabij de
dijkovergang is aangetroffen. Dit aspect is in 1971 als 3.2
en 3.3 mozaek gekarteerd.
Ret tweede aspect is dat van Achillea millefolium (3.42) dat
op de noordzijde van het uitstuivende duin aan de rand van de
Festuca—vlakte (in bet midden van de 0.B.K.) is gevonden.
Ret aspect van Carex arenaria (3.43) is waarschijnlijk indentiek
met bet type uit 1971 met dezelfde naam (3.4).
De overige aspecten (3 uit 1971 en 5 uit 1980) blijken in de
algeinene typologie over slechts twee clusters verdeeld te zijn.
Het opmerkelijke is dat alle opnames van 1971 in én cluster te
vinden zijn. Floristisch gezien is daar dan ook weinig onder—
scheid in aan te brengen. Enig speurwerk naar de plaats van die
opnaines leert ons dat ze allemaal op de lage duintjes gesitueerd
zijn, evenals de opname in de eenheden 3.11 en 3.31 uit 1980.
Ret geringe aantal opnames in deze laatste eenheden (3) laat
uitspraken over eventuele veranderingen van de vegetatie van de
lage duintjes nlet toe. Dit geldt ook voor de vegetaties van
de hogere duintjes, waarin, als gezegd, in 1971 geen opnames
zijn gemaakt.

C. Verdwenen Leenda—eenheden.

— Zoals uit het vorige blijkt zijn de duinaspecten (3—series) in
1980 vervangen; van een verdwijning van types kan echter niet
worden gesproken.

— Aspect 2.8 Spergularia salina.
Dit aspect is niet bescbreven in 1971. Uit de mondelinge beschrij—
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ving van J.P. Bakker blijkt echter dat dit type in 1980 niet
meer aanwezig was. Ret betrof een vegetatie van voornamelijk
énjarigen, die zich mogelijk in sommige jaren wel en in andere
niet ontwikkelt, afhankelijk van de onistandigheden, waarbij te
denken valt aan het weer, begrazings— en betredingsdruk.

D. Veranderdeiflhoudvafldezelfdeleeflda_eeflheden

Over de hoeveelheden van een soort in een type kan weinig gezegd
worden, daar in 1971 de minder gedetailleerde schaal van
Braun—Blanquet is gebruikt.
Ret aantal soorten is in de meeste gevallen toegenomen, wat
geweten kan worden aan een groter aantal opnames. Voor de bespreking
van een aantal nieuwe soorten zie de vorige paragraaf.
Uitgebreide synthetische tabellen per type staan in het andere
dee lvers lag.

Van veranderde legenda—eenheden wordt gesproken als verschillende
auteurs van een eenheid deze gelijk benoernen en omschrijven en de
analyse van de opnames aantoont dat ze floristisch minder verwant
zijn dan aanvaardbaar kan worden geacht. Als de opnames met de
hand verwerkt worden kan dit blijken uit het verdwijnen of juist
verschijnen van bepaalde kensoorten of differentirende soorten.
Als de gegevens numeriek geanalyseerd worden, blijkt het verschil
uit het indelen van het merendeel van de opnames in verschillende
clusters.

Deze laatste verwerkingsmethode staat in het andere deelverslag
en de resultaten laten zien dat er veranderingen zijn opgetreden
in de volgende vier aspecten:

1.1. Spartina x townsendii
2.1. Juncus maritimus
2.3 Juncus maritimus en Elytrigia spec.
2.4 Festuca rubra

De aard van deze veranderingen is echter niet steeds dezelfde.
Bij het aspect van Spartina x townsendii (1.1) kan worden opge—
merkt dat in 1980 deze eenheid slechts bij dominantie van de ge—
noemde soort als zodanig werd gekarteerd. Bij lagere bedekkings—
graden overeenkomstig de kriteria van 1971, viel deze eenheid in
het eerder beschreven 1.2 mozaek, dan wel in bet 2.6 mozaek
Onzeker is de oorzaak van de afwijking van de twee Juncus man—
timus aspecten (2.1 en 2.3). Het is mogelijk dat door de tamelijk
intensieve beweiding de dichtheid van Juncus maritimus ten koste
van die van Festuca rubra is teruggelopen, maar de Juncus mariti—
inus—pollen lijken beslist niet ijler te zijn dan die op andere
plaatsen of in andere aspecten. Ook gezien het geringe aantal op—
names en de mogelijkhejd van verschillen tussen de auteurs, waar
het bet schatten van de bedekkingsgraden betreft, moet betwijfeld
worden of de geconstateerde verschillen van vegetatiekundig
belang zijn.
Dit laatste kan niet van het aspect van Festuca rubra (2.4) gezegd
worden. Slechts n van de 9 opnames in dit aspect van 1971 komt
met de 8 opnames uit 1980 in dezelfde cluster voor. Zes van de negen
bevinden zich samen in een andere cluster, die behalve door dominan—
tie van Festuca rubra, verder gekenmerkt wordt door hoge bedekking
van Juncus gerardii en Glaux maritima (1.5). Deze soorten hebben in
de opnames van 1980 aan belangrijkheid ingeboet ten opzichte van
b.v. Agrostis stolonifera, Lolium perenne en Poa pratensis.
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3.3.3. Ret Puntraster.

Als twee vegetatiekaarten onafhankelijk van elkaar gemaakt worden,
is bet overmijdelijk dat bij vergelijking op sommige plaatsen de
begrenzing van bet terrein, vaste herkenningspunten en feitelijk
onveranderde kaartvlakken niet overeenkomen. Dit heeft tot gevoig
dat middels de puntrasteruiethode geconstateerde veranderingen,
bijv. verschoven Juncus maritimus—pollen, niet altijd reeel zijn.
Otndit bezwaar te ondervangen is de vergelijkingskaart 1980a zoveel
mogelijk gent op de vegetatiekaart 1971. Mogelijke interpretatie—
verschillen en karteerfouten zijn hiermee natuurlijk niet uitgesloten

De puntrastermethode is toegepast op de kaarten 1971 en 1980a. De
verkregen getallen staan in Tabel I

Horizontaal staat vat de punten van een type ult 1971 in 1980
zijn geworden, terwijl vertikaal is te lezen ult welke types een
eenheid in 1980 is ontstaan.

Hoewel kaart 1980a speciaal voor dit doel is geinaakt, verschilde
de "kop" (bet noordelijkste deel) van de 0.B.K. op kaart 1971 zo
sterk van alle metingen, dat de 1980a kaart hieraan niet aangepast
kon worden. De hekken staan daar niet op dezelfde plaats, vat tot
gevolg had dat er delen in het ene karteringsjaar (vnl. 1971) wel,
en in het andere niet binnen bet niet verplaatste hek vielen.
Een goede vergelijking was dus niet mogelijk. In bet puntraster
zijn deze punten als "Fout" genoteerd en verder niet meegeteld.
(63 are). N.B. I punt = 1 are.
Omdat in 1980 i.t.t. 1971 ook buiten het hek, langs de Eerste Slenk
en het wad is gekarteerd, zijn ook hier delen niet te vergelijken.
Tevens is een driehoek in de zuid oost hoek in 1971 niet gekar—
teerd , hoewel dit toen wel in beweiding was (mond. med. J.P.
Bakker). Al deze punten staan als Niet Gekarteerd in 1971 (N.G.)
genoteerd. (167 are).
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De totale oppervlakte van de 0.B.K. inclusief de twee onbeweide randen langs
de Eerste Slenk en het wad is 5040 are (50,4 ha).
Totaal, exciusief het niet meer te vergelijken gedeelte van de "kop" (63 are)
en het in 1980 nieuw gekarteerde gedeelte,

(167 are) bestaat de 0.B.K. 4810
are (48,1 ha).

De verdeling over lage (1—serie) en hoge (2—serie) kwelder, de duintjes
(3—serie), mozaeken (M—serie), Kale bodem (4) en slenken (5) voor beide
karteringsjaren staat in tabel 2.

Hieruit blijkt dat vooral de lage kwelder (1—serie) is afgenomen en de kalegrond is toegenomen.

In tabel 3 zijn de gegevens van de puntrastermethode samengevat door enkele
oecologisch nauw verwante types samen te nemen. De overgangen tussen de
series zijn uitgedrukt in ares.

Ult tabel 2 en 3 blijkt dat, uitgaande van 1971,
— de lage 1—serie gedeeltelijk is overgegaan in de hoge 1—serie en in kalebodem. De overgang naar een mo2rek hoeft geeri werkelijke verandering tezijn, (dit geldt voor alle series).
— Een groot deel van de hoge 1—serie is in de 2—serie overgegaan, kleinere

oppervlakken in de lage I en kaal.
— De Juncus maritimus vegetaties zijn grotendeels het zelfde gebleven,

slechts een aantal are is overige 2—serie (=hoge kwelder) of kaal
geworden.

— De hoge kwelder (overige 2—serie, d.w.z. behalve de Juncus maritimus—
vegetaties) is vrijwel in alle andere series overgegaan. Meestal inkleine percentages, maar wel veel are. Meest voorkomend zijn de over—
gangen naar de hoge 1—serie, Juncus en kela bodem.

— Ook de duintjes (3—serie) zijn grotendeels hetzelfde gebleven, een
klein aantal ares is hoge kwelder of kale bodem geworden.

— De kale bodem is nagenoeg kaal gebleven. Alleen op de hoge kwelder enin de duintjes zijn zeer kleine oppervlaktes weer begroeid.
— De slenkjes zijn nergens dichtgeslibt en/of begroeid geraakt.

Wanneer wordt gekeken naar 1980 blijkt dat
— de lage 1—serie vnl. uit zichzelf is ontstaan, naast enkele ares uit de

hoge 1—serie en de 2—serie.
— De hoge 1—serie is voor een groter deel dan bij delage 1—serie het gevalis, uit andere typen ontstaan, n.l. uit de 2—serie en, in mindere mate,
de lage l—serie.

— Juncus maritimus heeft zich vnl. uitgebreid over de 2—serie.
— De hoge kwelder (overige—2serie) is voor een groot deel nieuw verschenen

op de hoge 1—serie en in veel mindere mate op de Juncus maritirnus— enduintjes vegetaties.
— De duintjes zijn weinig veranderd, een klein deel heeft zich uitgebreid

over de hoge kwelder (overige 2—serie).
— Kale bodem is er veel bij gekomen: een bijna verdriedubbeling, afkomstig
van alle series, maar vooral de lage 1—serie en de overige 2—serie.

— Ook de slenkjes zijn in opp. iets toegenomen.
Vooral de lage kwelder (beide series ) en de overige 2—serie moestenbet ontgelden.



label 2.

Verdeling van grote legenda-eenheden in beide
kanteringsjaren.

2.

1 + iN
2 + ZN
3 + 3M

4
S

6

1980
are
752 15.6

3178 66.1
605 12.6
231 4.8
36 0.7
8 0.2

verschi I
in are
-218
+ 61
- 12
+ 146
+ 15

Totaal 4810 100% 4810 100%

Tabel 3.

Samenvatt lug van de punt rastergegevens in enhel e
oecologische nauw verwante series.
1 serie - lage = 1.01 t/rn 1.3 + 1.2M + 1.3M

- hoge 1,4 + 1.5 + 1.4M
2 serie - Juricus = 2.1 t/in 2.3 2.11

- Overige = 2.4 t/m 2.9 + 2.6M + 2.63M
3 serie = 3.1 t/ni 3.4 3M (1971) of

3.11 tIm 3.51 (1980>
4 (+6) = kale bodem : 4 (en 6= afkalving van de

iadrand)
5 = slenken
Oppervlakten in are.

1971
are
970

3117
617
85
21

20. 2
64.8
12.8
1.8
0.4

980
sen e
sen e
(2>
(2)

lage boge Juncus Overige 4(6)
1 1 2 2 3

lage 1

hoge 1

Juncus
Over i ge
3 serie
4

5
Totaal

291
31

1

2

38
320

1

58

4
436
61
5

5 lot aa I

455 - 43
159 - 20

15 - 13
2422 27 65

18 .1A 20
3 4

5

6

21

431
539
466
2651
617
85
21

335 417 507 2672 605 239 36 4810
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Samengevat zijn de grootste veranderingen:

— een kaler worden van alie series,
— de lage 1—serie is gedeeiteiijk hoge 1—serie geworden, maar voor een bijna
even groot deel ook daaruit ontstaan,

— de hoge 1—serie is voor een groot deel overige 2—serie geworden, terwijl
de verandering in omgekeerde richting maar half zo vaak voorkwam.

— de Juncus maritimus toename is klein en gaat viii. ten koste van de hoge
kwelder vegetaties.

— de hoge kweider verandert percentueel gezien weinig, maar in absolute op—
perviakte is de overgang naar hoge 1—serie vrij groot.

— de duinvegetaties verarideren weinig in oppervlak.

Binnen weike vegetatietypes deze veranderingen precies hebben piaats gevonden
staat in de voigende paragrafen.

3. 3. 4. DeLiinerischerna's

Hierun staan de overgangen van vegetatietypes, zoals die uit de puntrastertabel
(1) gelezen kunnen worde. Figuur 3 laat de grote veranderingen, figuur 4 de
kleine zien (zie $ 2.3.2.). Voor beide tabeilen geidt dat het linker deel
de overgangen voorstelt van wat de 1971 types werden, terwijl rechts gelezen
kan worden uit welke types de 1980 types zijn ontstaan.

Figuur 3 + 4.
Opvallend in figuur 3 is dat de meeste typen hetzelfde blijven, c,q. uit het—
zeifde type ontstaan en dat er weinig grote veranderingen zijn, anders dan naar
"naast liggende" vegetatie—eenheden. Met dit laatste worden vegetatietypes
bedoeld die veel op eikaar lijken, d.w.z. slecht n andere aspect bepalende
soort hebben, dan wel bijna gelijke soortenlijsten hebben, maar wel met andere
verhoudingen. Zo'n naast liggend type heeft vaak een naast liggend nuner
(een hoger of lager). Uitzonderingen met grote veranderingen vormen de over—
gangen naar de kale grond (4 en 6), het verdwijnen van type 2.8 (Spergularia
marina) in 1980, de nieuw ontstane types (vooral uit 2.6 Festuca rubra en
Artemisia maritima), en die naar de mozaeken, die geen echte veranderingen
in hoeven te houden.



Figuur 3.
GROTE VERANDERINGEN: 15 %.
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Figuui Li 3.ot
KLEINE VERANDEPINGEN: van 5 n,of rner dan 25 are.
1971
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werd 1980 is ontstaaji ult 1 971
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De kale grond (4) heeft lijnen van de 1.2 Puccinelija en Salicornia en 3.4
(Carex arenaria): een slappe slibbodem en een zachte zandgrond worden voor
meer dan 15% kaal. Ook type 1.2 (Puccinellia+Saljcornja) is voor meer dan
15% overgegaan in 1.03 (opengetrapte vegetatie met Salicornia), terwiji het
(1.2) uit 1.4 (Puccinelija mar. en Festuca rubra) ontstaat.
Daarnaast zijn de veranderingen uit type 2.4 (Festuca rubra) opvallend.
Het type 2.61 Artemisia maritima en dode Festuca rubra is op de gehele
kwelder flier eerder gezien (mond.med. J.P. Bakker).
Mogelijk is dit een gevoig van een combinatie van bemesten, het droge voor—
jaar en/of grote slibafzetting. Ook de bemeste Festuca vlakte (2.41 en 2.4)
was hierdoor in het voorjaar bijna geheel verbrand en geel. Dit type was
in bet najaar echter al veer hersteld, d.w.z. weer groen. Ret type 2.61 was
tot in de winter kaal zonder dat er vele nieuwe spruiten door de dode
Festuca—mat heen kwamen.
Het ontstaan van wad (6) uit 2.6 (Artemisia), duidt op een grote afkalving
van de wadrand. Daar in 1971 buiten het hek niet is gekarteerd, kan het
aantal afgeslagen m2 niet worden berekend, maar zeker gezien het feit dat
het hek verplaatst moest worden en dat binnen het in 1971 gekarteerde deel
wad is ontstaan, moet bet verlies behoorlijk zijn geweet. Aan de hand van
luchtfoto's is berekend dat er op soinmige plaatsen tot — 20 in loodrecht
op de vadrand is veggeslagen in de 10 jaar voor deze laatste kartering.
Mogelijk is dit nog een gevoig van het veranderen van bet stroom—patroon in
de Waddeazee, als gevoig van de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 en de
bouw, van de nieuwe aanlegsteiger, een paar honderd meter ten westen van de
0.B.K. in 1962.
Ret dichtgroeien van de vegetatie-mat en/of opslibben/stujven van de bodem
blijkt uit de veranderingen 1.2 Puccinellia en Salicornia) naar 1.5
(Puccinelija en Juncus gerardii), 1.5 naar 2.41 (Festuca en Lolium) en
2.5 (Festuca en Armeria) naar 3.31 (Agrostis tenuis en Carex arenaria).
De veranderingen binnen de duintjes typen (3—serie) worden niet verder be—
sproken, daar de eenheden van de verschillende karteringsjaren niet met
elkaar zijn te vergelijken, zoals bijv. moge blijken uit de veranderingen
van 3.1 en 3.2 naar 3.11 en 3.21,
Het nieuwe type Scirpus maritimus heeft qua plaats in het veld veel met
type 2.8 (Spergularia marina) te maken.

Bij de kleine veranderingen (fig.4) wordt het beeld van de grote verande—
ringen versterkt: het kaa] (4) en kaler (1.03) worden is de meest opvallen—
de verandering. Typer. die cok it veel andere, niet alleen de naast liggende
typen overgaan , of eruit ontstaan, zijn:
1.4 Puccinelija mar. en Festuca rubra; dit type gaet o.a. over in 2.6
(Artewisia), maar cntstaat er ook iit. Een verandering in de ledekking van
alle€n Artemisia maritima kan bier al vcor zorger.
1.5 Puccinellja en Juncus gerardii,
2.4 Festuca rubra; dit algeinene ruirr te ir.terpreterer type heeft ook de grootste

oppervlakte en
2.6 Artemisja.
Zowel de Juncus maritimus—vegetat-jes als de duintjes wisseler onderling weluit, maar niet of nuwelijk daarbuiten. Behalve een k]eine uitlreiding vande Juncu maritimuE over de 2.4 (Festuca) en 2.7 (Agrostis), verandert
er aan de oppervlakte van deze typen niet veal.
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Een uitzondering schijnt 2.4 (Festuce) te zijn, die met bijna alle vegetaties
uitwise1t, en de overgang 2.5 (Festuca, Armeria eu Elytrigia) naar duinvege--
taties. Hier en daar zijn wat ve1ctaties in de slenker verdwencn:
Type 1.1 (Spartina x tcwnsendii), 1.4 (Puccinellia en Festuca) er 2.6
(Artemisia).

3.3.5. DeStafdiaranen.

Van typen waarin be1anuijke (grcte) veranderircn zijn opgetreden en van
nieuwe typer, zijn etaafdiagranmen gernaakt. Dec' typen zijr.:
1.2 Puccinellia unaritima en Salicornia curopaea er
'.03 Opengetrapte vegetatie met Sa].icornia europea en ruccirellia mritimn,
1.4 Puccine] ha mritira, Lioniun vulgar€- .n Fertuce rubrr,
1.5 Puccirelhia mEiritima, Juncus gerard.i en Glaux m.ritim
2.11 IJIe Juncu man tin-us,
2.6 Festuca rubra en Artemisia maritima en
2.61 Artemisia maritima en Festuca rubra (afgestorven),
2.4 Festuca rubra en
2.41 Festuca rubra en Lolium perenne,
2.8 Spergularia sauna en
2.9 Scirpus maritinius.

De typen 2.63 Elytrigia spec. en Festuca rubra, 1.01 Salicornia europaea en
1.02 Salicornia europaea (onbeweid) zijn in 1980 buiten het hek gekarteerde
eenheden, die in 1971 buiten het gekarteerde deel vielen.
Het type 2.62 Elytrigia repens is ook nieuw, maar dit type is voor 100% uit.
type 2.6 Artemisa) ontstaan, zodat een staafdiagram niet zinnig is.
(zie ook $ 3.3.2).

1.2 Puccinelija en Salicornia en 1.03 Opengetrapte Salicornia.

1.2 was in 1971 133 ate en is veranderd in:
Type Are Percentage
1.03 49 36,8
1.1 10 7,5
1.2 21 15,8
1.4 3 2,3) 12 01.5 13 9.8)
1.2M 4 3.0)
2.6M 2 1.5)
4 30 22,6)

23 3
5 I 0,8)

1.03 is in 1980 69 are en is ontstaan uit:
Type Are Percentage
1.1 8 11,6
1.2 49 71,0
1.5 10 14,5
2.1 1 1,4
2.6 I 1,4

1.2 werd
FICUUR 5: Staafdiagraxnnuen v. veg.typ. 1.2 + 1.03

J
1.03

I

LI _j :1 kaal
0 U D 40 . 60 . 80 . 100%

1.03 is óntstaan uit:

IL1f 1.2 1.5jjT
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Het nieuwe type 1.03 (opengetrapte Silicornia) is voor een zeer groot gedeelte
uit type 1.2 (Salicornia en Puccinellia) ontstaan. Ook type 1.1 (Spartina) en
1.5 (Puccinellia en Festuca) zijn door overbetreding voor een gedeelte in type
1.03 overgegaan (zie beschrijving in 3.2.2). Alleen slappe (silt/kleige)
bodems zijn voor deze vorm van overbetreding gevoelig: het "door" trappen
van de zode. Droge zandige bodeins in de duintjes worden of direct en helemaal
kaal, of er ontstaat een ijle Carex arenaria vegetatie (3.43). Op de hoge kwel—
der zijn koeiepaadjes vaak kaal (4), of met vnl. Poa annua bedekt.
N.H. Dit zou een apart vegetatietype geworden zijn als er op kleinere schaal
gekarteerd zou zijn. Koeribbels zoals die in de 1.03 te zien zijn, vormen zich
in de hoge kwelder en de duintjes niet, omdat de tussenliggende vegetatie niet
op zijn plaats blijft, maar los komt te liggen en vertrapt wordt, danwel uit—
droogt. Blijkbaar is de beweidingsdruk die tot overbetreding leidt voor de
verschillende vegetatietypen verschillend.
De 1.2, die slechts yoor 15,8% biet verandert , en voor 4,5% waarschijnlijk
niet verandert (I.2M en 2.6M), is voor het grootste deel 1.03 geworden (36,8%).
Blijkbaar was de betreding zo groot dat 23,3% kaal werd.
Op een gedeelte is Spartina x townsendii opgekomen (1.2:7,5%), terwijl er
12% is dicht gegroeid (1.4 en 1.5). Bet type 1.2 is hierinee het meest kwets—
bare type: 60,1% is kaal of kaler geworden door overbetreding. Overbetreding
kan hierbij gedefinierd worden als "betreding door meer dan het maximum
aantal, in dit geval koeien, dat elk jaar gedurende een gegeven aantal dagen
een gegeven oppervlakte kan betreden, zonder een neerwaardse trend in de
gewasproduktie tot gevolg hebben", naar Stoddart er al., 1955.

1.4 Puccinellia en Festuca

1.4 was in 1971 465 are en is veranderd in:
Type Are Percentage
1.1 7 1,5)

1.2 9 1,9)
1.4 107 23,0
2.2 2 0,4
2.4 12 2,6
2.6 78 16,8)

18 5
2.61 8 1,7)

I.2M 3

l.4M 185 39,8)48,4
2.6M 37 8,0)'
4 12 2,6 )
5 5 1,1)

1.4 is in 1980 173 are en is ontstaan uit:

1.1 2 1,2)
4 6

1.2 3 1,7)'
1.3 3

1.4 107 61,8
1.5 16 9.2
2.1 I 0,6
2.4 9 5,2
2.6 32 18,5

Fig. 6 STAAFDIAGRANMEN van vegettuetype.J .4

1.4 werd
{ 1.4 M :tjJ1 1: 2.2
0 100%

a5ut l.612.1
1.1
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Behalve enkele kleinere veranderingen m.b.t. 1.4, valt direct op dat dit type
voor een redelijke groot deel in type 2.6 (en 2.61) (Arternisia) overgaat, maar
er voor een even groot deel uit ontstaat, resp. 18.5 en 18.6%.
Blijkbaar liggen deze 2 types viak bij elkaar en gaan ze makkelijk in elkaar
over. Uit de soortenlijsten van beide types blijkt dat een toe— of afnaine van
de soort Artemisia maritirna hiervoor kan zorgen. Mogelijk dat een iets meer
of minder zandige bodem dit verschil kan bewerkstelligen. Artemisia maritima
is een soort die het goed doet op zandige oeverwallen, maar slecht tegen
betreding kan.
Er lijkt oo enige "uitwisselbaarhejd" te bestaan tussen 1.4 en 1.1 (Spartina)
en 1.2 (Salicornia en Puccinellia) op de lagere kwelder en 2.4 (Festuca) op
de hogere. Ook voor deze laatste overgang zijn slechts verschuivingen in de
bedekkingen van maar enkele soorten nodig.
Dat 1.4 00k uit 1.5 (Puccinellia en Juncus gerardii) ontstaat kan mogelijk
geweten worden aan het ophogen van een kwelderkoin, zodat die plaats wat dro—
ger wordt en Festuca rubra in de plaats konit van Juncus gerardii. Net lijkt
alsof veel 1.4 verdwenen is: 465 are in 1971 tegen 173 in 1980, echter er is
222 are in l.4M en 2.6M gaan zitten, wat geen verandering hoeft in te houden.

1.5 Puccinelija en Juncus gerardii.

1.5 was in 1971 74 are en is veranderd in:
Type Are Percentage
1.03 10 13,5
1.4 16 21,6
1.5 12 16,2
2.1 1 1,4)

2 72.2 I 1,4)
2.4 5,4)

21 62.41 12 16,2)
2.61 1 1,4
2.7 7 9,5
4 8 10,8
1.2M 2 2,7

1.5 is in 1980 43 are en is ontstaan uit:

1.1 2 4.7 ) 341.2 13 30,2 )
1.5 12 27,9
2.4 14 32,6
2.6 2 4,7

Fig. 7 Staafdiagraminen van vegetatietype 1.5

1 .5 werd —1%3: 2

0
I

1.5 is ontstaan uit

Net type 1.5 (Puccinellia en Juncus gerardii is evenals type 1.2 (Puccinel—
ha enSalicori-jia) kaal of kaler geworden: 1.03 (Opengetrapte Sahicornia)
13,5% en 4: 10,8%.

Daarnaast is Festuca rubra over een groot deel van dit type in belangrijke mate
opgekomen: 1.4 (Puccinelija en Festuca): 21,6% en 2.4(Festuca) + 2.41 (Festuca
en Lolium) ook 21,6%. Dit kan, vooral de verandering in type 2.4 en 2.41,
een gevoig zijn van het ophogen en vaster worden van de bodem.
Naast enkele kleine veranderingen in 2.1 en 2.2 (beide Juncus maritimus—vege—
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taties) en 2.61 (Artemisia en dode Festuca), is de verandering in type 2.7
(Agrostis) van belang. Deze overgang vond in de natte kommen tussen duintjes
plaats. De gehele oppervlakte die in 1971 daat als 1.5 is gekarteerd, is in
1980 2.7. Dat het zoute Juncus gerardii type in de afgelopen 9 jaar daar in
zijn geheel in het zoete Juncus gerardii type is overgegaan, is wel mogelijk
maar ook is niet uit te sluiten dat dit type weinig veranderd is en alleen
door de andere karteerders een andere naam beef t gekregen. De opnames die
tussen de duintjes gemaakt zijn in 1980 in type 2.7 laten geen Puccinellia
Inaritima zien, maar wel veel Juncus gerardii en redelijk veel Glaux maritima.
Deze laatste twee soorten zijn ook kensoorten van type 1.5. In type 1.5
zijn in 1980 helaas geen opnames gemaakt, zodat niet gekontroleerd kan worden
of zich hierin ook Agrostis stolonifera beyond, een kensoort van type 2.7.
Het ontbreken van Puccinellia in de 2.7 opnaines rnaken verwisseling met type
1.5 uit. De oppervlakte die type 1.5 nu beslaat, is, behalve uit 1.5 zeif,
ontstaan uit type 1.1 en 1.2 (Spartina en Puccinellia met Salicornia): 34,9%
De vegetatie is dus een geslotener mat gaan vormen, mogelijk ook onder invloed
van ophoging/opslibbing.Een ongekeerde tendens lijkt te volgen uit de verandering
2.4 (Festuca) naar 1.5: 32,6% van het oppervlakte in 1980 1.5 is ontstaan uit
2.4. Binnen de rujme 2.4 zullen dit de nattere, zoutere stukken zijn geweest,
die door overbetreding in type 1.5 zijn over gegaan, dan wel lager zijn komen
te liggen. Uit het voorgaande blijkt dat betreding plaatselijk veel sterker
kan zijn dan elders, zodat een type zowel kan veranderenin"hogere" als "lagere"
types. De ophoging zal vooral plaats hebben in afgelegen, misschien moeilijk
te bereiken plaatsen.

2.6 Artemisia en 2.61 Artemisia met dode Festuca.

2.6 was in 1971 932 are en is veranderd in:
Type Are Percentage
1.03 1 0,1
1.1 3 0,3
1.2 6 0,6
1.4 32 3,4
1.5 2 0,2
2.2 3 0,3
2.4 76 8,2
2.5 6 0,6
2.6 455 48
2.11 1 0,1

2.61 144 15,5
2.62 4 0,4
2.63 9 1,0
1.3M 1 0,1)

182.6M 167 17,9)
.0

4 9

5 5 05) 2,4
6 8 0,9)

2.6 is in 1980 542 are en is ontstaan uit:
Type Are Percentage
1.4 78 14,4
2.2 1 0,2
2.4 8 1,5
2.6 455 83,9
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2.61 is in 1980 170 are en is ontstaan uit:
Type Are Percentage
1.4 8 4,5.
1.5 1 0,6
2.4 26 14,5
2.6 144 80,4

2.6 werd: ) j2////// ,M/ 2I J J-
L

'4 4)

2.6 is ontstaan uit: /"Z////
0

2,61 is ontstaan
uit:fIIjJ

j
2.

Fig. Staafdiagramixien van vegetatietype 2.6 en 2.61

Het opperviak dat in 1980 2.6 (Artemisia) is, was dat in 1971 00k al voor een
groot gedeelte ni. 83,9%. Naast enkele kleine oppervlakte veranderingen van
2.4 (Festuca) en 2.2 (Juncus maritimus en Artemisia) naar 2.6, is alleen
type 1.4 (Puccinelija en Festuca) voor een redelijk groot deel in 2.6 over—
gegaan: 14,4% van bet huidige opperviak. 00k de omgekeerde richting: 2.6 wordt
1.4 is gevonden (3,4%).

Daarnaast is een gedeelte van de 2.6 of in de slenk verdwenen, of aan de wad—
rand afgekalfd, dan wel kaal getrapt, totaal 2.4%. Van een oeverwalvegetatie
is deze gang van zaken te verwachten.
Naast vele kleine veranderingen is de 2.6 veranderd in de 2.4 (Festuca) voor
8,2% en de 2.61 (Artemjsja en dode Festuca) voor 15,5%. Het ontstaan van type
2.4, d.w.z. bet verdwijnen van Artenisia maritima, kan zijn oorzaak hebben in
een verdere ophoging van de binnenrand van de oeverwal met slikrijk materiaal.
Artemisia maritima wordt vn].. op zandiger bodems gevonden.
De 2.61 is, zoals reeds verme1d, uit de 2.6 ontstaari, en wel voor 80,4%.
De dode Festuca—mat met Arternisia maritima en Atriplex hastata is ook uit de
2.4 (Festuca) (14,5%) en 1.4 (Puccinel].ja en Festuca) (4,5%) ontstaan.
Een mogelijke oorzaak zou de aanhoudende droogte in bet voorjaar kunnen zijn
(mond. med. J.J. Barkman). Dat bemesten een extra fysiologische droogte in
die tijd met zich mee bracht, kan bet extra vreemde, niet eerder op de kwel—
der geziene, karakter tot gevoig hebben gehad.
2.62 (Elytrigia repens) en 2.63 (Elytrigia pungens) zijn, voor zovr bekend,
ook uit 2,6 ontstaan. Zie voor een korte bespreking van deze types $ 3.3.2.
2.11 IJie Juncus maritimus.

.2.11 is in 1980 36 are en is ontstaan uit:
Type Are Percentage
2.1 24 66,7
2.2 7 19,4
2.3 I 2,8
2.4 1 2,8)
2.6 I 2,8))
2.7 1 2,8))'
2.8 1 2,8)
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2.11 is ontstaan uit

Fig. 9 Staafdiagram van vegetatietype 2.11

Het ijie Juncus maritinius type, een structuurtype, is bijna geheel uit andere
Juncus maritimus types ontstaan. De 2.1 (Juncus maritimus) heeft hierin bet
grootste aandeel. Hier moet een achteruitgang van deze soort hebben plaats
gehad.

De vier andere punten (ares), die geen Juncus maritimus—type waren in 1971,
waar 2.-Il uit is ontstaan, ].iggen viak bij een Juncus maritimuspol, zodat
een karteerfout niet uitgesloten moet worden geacht.

2.4 Festuca en 2.41 Lolium.
Type Are Percentage
1.4 9 0,8)

1 9
1.5 14 1,2)

2.1 25 2,1
2.2 14 12)\3

5
2.3 2 0,21'
2.11 I 0,11
2.4 465 38,8
2.41 456 38,1
2.5 29 2,4
2.6 8 0,7
2.61 - 26 2,2) 3,0
2.63 2 0,2'
2.7 90 7,5) 8 82.9 15 1,3)
3.11 1 0,1
3.31 2 0,2)

63.41 I
0,I()10

3.43 3 0,31
1.3M 1 0,1) 0 21.4M 1 0,1) '.

4 32 2,7) 2 8
5 1 0,1)

2.4 is in 1980 604 are en is ontstaan uit:
Type Are Percentage
1.4 12 2,0) 2 61.5 4 0,7)
2.1 1 0,2) 0 72.2 3 0,5)
2.4 465 77,0 -

2.5 33 5,5
2.6 76 12,6
2,7 4 0,7
3,1 1 0,2
3.2 I 0,2() 1,0
3M 4 0,7'
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2.41 is 494 are en is ontstaan uit:
Type Are Percentage
1.5 12 2,4
2.1 2 0,4
2.4 456 92,3
2.5 24 4,9

2.4 werd 2 s

t
2.4 is ontstaan uit

2.41 is ontstaan uit 2.1

Fig. 10 Staafdiagrammen van vegetatietype 2.4 en 2.41.

De vegetatie met Festuca rubra als kerimerkende soort (2.4) heeft de grootste
oppervlakte op het gekarteerde gedeelte van de kwelder. Dien ten gevolge zijn
er vele kleine veranderirigen van type waar genomen. Behalve dat bet type 2.4
in 1971 mogelijk een andere, armere inhoud had dan in 1980 (zie 3.3.2), is
de verandering n het structuurtype 2.41 (Festuça met Loliuin) groot. Het type
2.41, bijna gehel uit de 2:4 ontstaan (92,3%), is de bemeste variant, geka—
rakteriseerd door de co—dominantie van Lolium perenne. 2.4 ontstaat uit zowel
allerlei hoger. li,gende, als lager liggende types en verandert daar ook in.
Meestal gaat het om relatief kleinere hoeveelheden, maar de verandering in
2,? (Agrostis) is.vri3 groot (90 are, 7%). Dit is in de laagtes tussen de
duintjes gebeurd, evenals de verandering in 2.9 (Scirpus) (1,3%). Deze ver—
anderingen zullen bet gevolg zijn van het natter en lager worden van de bodem
aldaar. De oorzaak kan liggen in overbetreding in combinatie met/of door
uitstuiven van duinkommen.

Type 2.4 ontstaat ook voor een groter deel uit 2.6 (Artemisia) nl. 76 are
(12,6%). Dit zou een minder zandig worden van de bodem aan kunnen geven, als
gevolg van afzetting van slibrijker tnateriaal achter de oeverwal.
De overgang 2.5 (armeria en Elytrigia) naar 2.4 en 2.41, samen 33+24=57 are,
zou een gevoig kunnen zijn van een verlaging en natter worden van de bodem,
mogelijk worden de zoute invloeden ook groter.

2.8 Spergularia marina en 2.9 Scirpus.

2.8 was in 1971 49 are en is veranderd in:
Type Are Percentage
2.7 22 44,9
2.9 19 38,8
2.11 I 2,0
4 7 14,3

2.9 is in 1980 43 are en is ontstaan uit:
Type Are Percentage
2.1 6 14,0)
2.2 1 2,3)

16,3

2.4 15 34,9
2.5 1 2,3
2.7 1 2,3
2.8 19 44,2



2.8 werd

0

2.9 is ontstaan ult:

J kci

Fig. 11 Staafdiagrammen van vegetatietype 2.8 en 2.9
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Het type 2.8 (Spergularia marina) is in 1980 niet terug gevonden. Behalve
als een deel kale bodem (4) en ijie Juncus maritimus (2.11) is dit type
in 1980 als 2.7 (Agrostis en Juncus gerardii) en 2.9 (Scirpus) gekarteerd,
voor resp. 44,9 en 38,8%. Het nieuwe type 2.9 is, behalve uit de 2.8 (44,2%),
ontstaan uit de typen 2.4 (Festuca, 34,9%) en Juncus maritimus—vegetaties
(16,3%). Blijkbaar waren deze plekken zo nat en laag, of ze zijn tot deze
hoedanigheden vertrapt, dat er alleen een nagenoeg kale bodem met o.a. enkele
Scirpus maritimus sprieten over bleef in 1980.

4. Kale bodem.

4 was
Type
2.7

3.31

3.43
4

4 werd

Icc

.'///////////////////'/'jj
•1

L -e- J p5 i/ ' JzsJ

Fig. 12 Staafdiagrae van de kale bodcm. 4.

r2 I 28

in 1971 85 are en
Are Percentage
3 3,5

78 91,8

is veranderd in:

ontstaan uit:4 is in 1980 231 are en is

Type Are Percentage.
1.1
1.2
1.4

1.5

12

30

12

8

56) 186)
13,0

))52)
8,7

3,5

27,3

2.1

2.2

2.3

10

1

2

4,3

0,4) 5,6

0,9
2.4

2.5

2.6

32

4

9

139)
17)) 19,5
3,9

2.7

2.8
5

7

2,2

3,0 5,2

3.1

3.2

3.3
3.4

3M

1

4

3

2

10

0,4
7

I,3?)
0 9 8,7

4 78 33,8

4 is ontstaan uit
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Van het oppervlak dat in 1971 kale bodem was, is in 1980 nog geen
10% begroeid geraakt. In de duintjes, de 3—serie, is slechts 4,7%
begroeid, meestal een vrij open Carex arenaria vegetatie (3.43).
Ook de Agrostis stolonifera en Juncus gerardii (2.7) hebben een
klein gedeelte gekoloniseerd: 3,5%.
Veel opvallender is echter de hoeveelheid kale bodem in 1980. Was
in 1971 nog 85 are kaal, in 1980 is de oppervlakte 231 are, een
bijna drie maal zo groot oppervlak. Hierbij is bet opperviak dat
in de slenken (5) is verdwenen (5 was 21 are en is in 1980 36 are),
en het afgebrokkelde stuk wadrand (6 er is 8 are van het in 1971
gekarteerde stuk in de zee verdwenen) nog niet eens meegerekend.
Vooral de lage kwelder met slappe bodem (1.1 Spartina en 1.2 Pu—
cinellia en Salicornia), maar ook de overige lage kwelder (1.4
Puccinellia en Festuca en 1.5 Puccinel]ia en Juncus gerardii) is
kaal geworden: 27,3%.
In de hoge kwelder is vooral de 2.4 (Festuca) kaler maar ook alle
andere typen, inclusief de Juncus maritimus—vegetaties en de lage
natte stukken tussen de duintjes (2.7 Agrostis en 2.8 Spergularia
marina) moesten bet ontgelden.
In de duintjes is 8,7% van de kale grond ontstaan. Dit is bijna alle—
maal vlak bij de koeie—overgang in het noordelijke puntje van de
0.B.K. gebeurd. Het stuivende duin in het midden van de 0.B.K.
is nauwelijks groter geworden, mogelijk wel iets verschoven, maar
dat is uit de vergelijkingskaart 1980a door de manier waarop deze
getnaakt is niet op te maken. De overige nieuwe kale bodem, d.w.z.
bet zand in de "kop" en die in alle types in de lage en hoge kwelder,
kan aan overbetreding worden geweten.
De indrukken van de koeiepoten zijn overal goed te zien, in de
1.2 (Puccjnellja en Salicornia) en 1.03 (Opengetrapte Salicornia)
zakken de koeien op sommige plaatsen tot bun buik in de slappe
bodem.
Het uitbreiden van het slenkoppervlak kan natuurlijk zijn, maar
zal ook door het aftrappen van de randen door de koeien zijn be—
vorderd.
De toenatne van bet wad kan, omdat bet buiten het beweide deel ge—
beurt, niet aan de koeien worden geweten.
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3.3.6 DeStroorn—enSuccessjedjararnrnen

De belangrijkste vegetatiekundige veranderingen, die zich op de
0.B.K. in de periode 1971 — 1980 hebben voltrokken, staan in het
stroomdiagram. (Fig. 13). Hierin staan de gevonden grote verande—
ringen , die in het lijnenschema (Fig.3) zijn vermeld, en enkele
kleine, zoals vermeld in het betreffende lijnenschema. (Fig.4).
De vegetatietypes zijn hiertoe gegroepeerd rond enkele dominerende
soorten. Dit diagram is op te vatten als een soort samenvatting
van de gegevens uit de paragrafen 3.3.4 en 3.3.5. De getallen
naast de pijlen geven het aantal ares aan dat de door de piji aan—
gegeven verandering heeft ondergaan. De mogelijke oorzaken van en—
kele veranderingen zijn aangegeven d.m.v. een letter.

Hierbij hebben de volgende typen nederlandse namen gekregen:
Vertrapt kweldergras 1.03
Kweldergras : I . 1 tIm 1 .5
Struisgras en zilte rus : 2.7
Zeebies : 2.9
Roodzwenkgras 2.4
Zeerus 2.1, 2.2 en 2.3
IJie zeerus 2.11
Zeealsem 2.6
Spiesbiadmelde : 2.61
Engels raaigras 2.41
Engels gras : 2.5
Helm 3.11 tIm 3.51

Alle vegetatypes, hun onderlinge overgangen die in 1980 zijn
gevonden, en hun veronderstelde overgangen zijn in een successie—
diagram weer gegeven (Fig.14). Hierbij is getracht door ruimtelijke
plaatsing de relatieve hoogte ten opzichte van elkaar zoveel moge—
lijk aan te geven. Het was praktisch onmogelijk om dit voor alle
vegetatietypes geheel goed te doen, ook al omdat elk type op een
hoogte—range voorkomt. (Fig. 14). De getrokken pijien in het diagram
stellen overgangen van het ene type in het andere voor, die ook
werkeljjk in 1980, vergeleken met 1971, gevonden zijn.
De gestippelde lijnen zijn overgangen die door ons als tnogelijk
en waarschijnlijk worden beschouwd. Natuurlijk zijn er vele over—
gangen denkbaar en het diagram pretendeert ook niet volledig te
zijn, maar de grotere en/of veel voorkomende overgangen zijn alle
aan gegeven.
Over het algemeen zijn de horizontale pijlen naar rechts vegetatie—
veranderingen die het gevoig zijn van opslibbing en/of ophoging.
De vertikale pijlen met een M ernaast zouden vegetatieveranderjngen
kunnen zijn tengevolge van bemesting. De horizontale pijien naar
links zijn zo de gevolgen van uitstuiven, overbetreding en/of
aftrappen en afkalven. In principe kunnen alle types door overbe—
treding kaal worden, maar alleen van erg gevoelige vegetaties is
deze overgang naar kale bodem (4) vermeld.



Figuur 13.

St roomd i a gram

Legenda

=> grote verandering ('71 werd in '80....)
> grote verandering ('80 is ontstaan ult '71>
-> kleine verandering
mogelijke oorzaken van de overgangen
B = bemesting
M = rnaaien
T = tred (overhetreding>
De getallen naast de pijien zijn bet aantal ares dat
verandering onderging.
De pijlen die naar de rand van het diagram wijzen geven
bet aantal are weer, dat kaal wordt.
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Over het algemeen geldt dat er van het wad landinwaarts een zonering
te zien is, die bet gevoig is van enerzijds het ophogen van de bodem,
anderzijds het zoeter worden van bet milieu. In bet diagram kan deze
zonering gedeeltelijk terug gevonden worden door links het wad te
plaatsen en rechts de zoetere en drogere duintjes.
Voor een uitgebreide beschrijving van successie in kwelders en land—
aanwinningswerken, zie o.a. Dijkema (1983) en voor de overgang van
kwelder naar duintjes Doing (1983).

3.3.7.

A,De uit beweiding genomen wadrand.
Aan de wadrand is het hek tussen 1971 en 1980 verplaatst. d.w.z.
naar binnen gezet. Hierdoor is een gedeelte van de kwelder uit
beweiding genomen. Dit gedeelte is evenals de exciosures, niet
apart in de puntrastertabel (1) opgenomen en dus niet van andere
punten te onderscheiden. Bij vergelijking van beide kaarten blijkt
dat het uit beweiding genomen gedeelte:
— 1971 bijna geheel als type 2.6 Festuca rubra en Artemisia man—

tirna beschreven stond en dat dit in 1980 nog zo is.
— Het gedeelte dat in 1971 2.4 Festuca rubra was, is in 1980 ook

2.6 geworden.
— Een gedeelte van 2.6 is verdwenen en wad (6) geworden (afkal—
ving van de kwelder).

— Een gedeelte dat in 1971 als 1.1 Spartina x townsendii beschre—
yen stond, wordt flu doorsneden door bet hek. Het steeds in
beweiding gebleven deel is gedeeltelijk 1.1. gebleven ( de
rand), terwijl het midden van deze poel kaler is geworden en
in 1980 als type 1,02. Opengetrapte vegetatie met Salicornia
europaea en Puccinel].ja manitima is gekarteerd. Het uit bewei—
ding genomen gedeelte is echter meer begroeid geraakt en nu als
1.2 Puccinellia maritjma en Salicornia europaea beschreven.

— In 1980 is in vrij grate delen (9 are) Elytrigia pungens op—
gekomen: veranderingen van type 2.6 in 2.63 Elytrigia spec. en
Festuca rubra, ten koste van de Artemisia maritima.

— Een langwerpige kuil die op de bodem kaal is en waar langs de
randen type 1.2 Puccinellia maritima en Salicornia europaea
staat, is er in 1971 waarschijnljjk ook al geweest, maar niet
apart gekarteerd. In bet gebied dat in 1980 als 2.6 N is gekar—
teerd, komen veel van dit soort plekken voor, terwiji dit in
1971 ook als 2.6 is beschreven. Dit is waarschijnlijk geen
ree'le verandering.

B. De exciosures.
In de exciosures op de O.B.K., resp. op de overgang van de hoge
kwelder naar de duintjes (1) en in de lage kwelder (2), zijn
bijna overa]. de zelfde vegetatietypeg gekarteerd als in 1971,
toen ze nog niet uit beweiding waren genomen.
Binnen en buiten deze exciosures wordt de vegetatie d.m.v. perma—
nente quadraten (p.q.'s) nauwkeuriger gevolgd (Schwab & Sschwab—Vos,
1974.).



5J

Vergelijking van de vegetatie binnen en buiten het hek geeft een
veel hogere vegetatie erbinnen (niet beweid) en een kaler wordende
vegetatie erbuiten (beweid, stuwingsgradinten, zie Norder &
Ruyter, 1977) te zien. 00k bloeit de vegetatie in het onbeweide
deel uitbundig, terwiji dit in het beweide deel nauwelijks gebeurt.
In de hoge exciosure (1) is een klein gedeelte, het type 2.2.
(Juncus maritimus en Artemisia maritima) in type 2.3 (Juncus man—
timus en Elytrigia spec.) veranderd: een toename van Elytrigia
pungens (verruiging). In de lage exciosure (2) zijn een aantal mo—
zaeken nieuw verschenen, wat geen verandering in hoeft te houden.
Dit laatste geldt ook voor de exciosures rond de Nulde Slenk, die
ter bescherming van de begroeiing aldaar is ingesteld.
Het open kakrakter van een slenkje in de lage exciosure (2)
(opname 22 van Schwab & Schwab—Vos) is geslotener geworden:
type 1.1 Spartina x townsendii en Salicornia europaea werd 1.02
Salicornia europaea en Puccinellia maritima. Hierin is ook
Halimione portulacodes tot grotere wasdom gekomen.

4. DISCT.JSSIE EN BEHEERSADVIEZEN.

4.1. Inleiding.

In dit hoofdstuk wordt al4reerst in gegaan op de methode die 'door
de kartering is gebruikt ($ 4.2). Daarna volgt een paragraaf ($4.3)
over de uitkomsten van de uitgevoerde herkartering.
Hierbij dient bedacht te worden dat beweiding van een kwelden een
aantal verschillende invloeden kan hebben:
a) het eten van de vegetatie begrazen.

Hierbij spelen zowel de voorkeur (selectiviteit) van de begrazer,
als de resistentie van verschillende plantensoorten een rol.
(Allersma, 1976).

b) het betreden van de vegetatie.
Dit kan opentrappen van de zode tot gevoig hebben, maar ook
bodemverdichting. Bovendien is de ene plantensoort beter tegen
betreding bestand dan de andere (Allersma, 1977).

c) het bemesten door de grazers.
Hierbij is een horizontale verplaatsing van nutrinten van
fourageer— naar de rustplaatsen het belangrijkste gevoig. Grote
delen van de primaire produktie worden echter ook door de getij—
destromingen verplaatst. (Joenje & Wolff, 1979).
In welke verhouding dit tot de bemesting door grazers staat is
niet bekend.

De beweidingsdruk, zoals die op de beweide kwelder van Schiermon—
nikoog heerst, ni. 1,5 stuks grootvee per hectare, valt in de
katagorie intensieve beweiding (Beeftink 1977, R.I.N. 1979,
Staatsbosbeheer 1977). Hierbij dient opgemerkt te worden dat be—
weiding een veeteeltkundig begrip is en de minder intensieve
begrazing een begrip is uit het natuurbeheer. Beeftink (1977)
beveelt voor Z.W.—Nederland 0,33 koe per ha. op een zoute kwelder
(salt—marsh) aan en 0,5 koe per ha. op een brakke kwelder
(brackish—marsh). In het natuurgebied de Oostekwelder is dus een
intensieve beweiding ingesteld, op een nagenoeg natuurlijk grasland
(Westhoff et. al. 1971), waar extensieve begrazing (0,33 koe per ha)
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de op de N.B.K. geconstateerde verruiging afdoende zou tegengaan
en voor optimale condities voor een gevarieerd landschap zou
zorgen. Bovendien geldt intensieve beweiding voor een normaal
produktie—grasland, dat vordt bemest en niet periodiek door de
zee wordt overstroomd.
In 4.4 worden de resultaten van deze herkartering vergeleken
met die van de N.B.K.

4.2 Kartering en luchtfoto—gebruik.

In eerste instantie was het de bedoeling de techniek van fotokar—
tering te gebruiken, maar de kwaliteit van het fotografisch mate—
riaal zorgde voor een onoverkomelijke moeilijkhid. Er waren n.l.
twee fotoVs, de ene actuee]. met een schaal van — 1:2000, maar
opgenomen in oktober, dus na een groeiseizoen en zo wazig dat
zelfs Juncus maritimus—pollen amper te onderscbeiden zijn. De
ander contrastrijk, opgenomen in juni, met een iets ongunstiger
schaal 1:2500 en achterhaald, ni. van 1976. Deze uiterxnate ongun—
stige verdeling van positieve en negatieve kwalificaties noopte
tot een gewijzigde aanpak. Van de hoogtekaart (R.W.S.) en de
luchtfoto'g is met behulp van een optische panthograaf, een basis—
kaart geconstrueerd, waarop de opvallendste kenmerken van de kwelder
Zijn ingetekend: bet hek, de wadrand, de westelijke oever van de
Eerste Slenk, de strandpalen, slenkjes en ander open water, kale
bodem, grote hoogteverschi]].en en pollen van Juncus maritimus.
Voor de invulling van deze basiskaart is de gebruikelijke manier van
vegetatiekartering gevolgd (zie H.2).
Luchtfoto's zijn zeer goed te gebruiken bij het maken van een
vegetatiekaart, als deze tenminste aan een aantal voorwaarden vol—
doen:
— de foto moet recent zijn.
— de foto moet in de zoner, bet groeiseizoen, zijn genomen, de

tijd ook, waarin normale karteringen worden uitgevoerd.
— de foto moet voldoende contrast hebben om alle vegetatie—eenbeden

te kunnen onderscheiden.
— de foto moet liefst meteen al de zelfde schaal hebben waarop

de kaart gemaakt zal worden.
Werken met de optische pantograaf boudt bet maken van fouten in.

— de foto moet goed vertikaal genomen, of onthoekt zijn, daar an—
ders scheve verhoudingen optreden.

Zie verder voor fotokartering o.a. Zonneveld e.a. (1979) en
Dijkema (1980).

4.3 Beheersjnvloeden.

4.3.1. Juncus maritirnus en maaien.
De Juncus maritimus breidt zich op sommige plaatsen iets uit,
voornamelijk over het type 2.4 Festuca rubra. Op andere plaatsen
verdwijnt hij, maar deze teruggang komt niet veel voor.
Ook is er een structuurtype gecreerd, waarvan de opnames in andere
dan Juncus maritimustypen vallen, on toch aan te geven dat op die
plaatsen nog Juncus Inaritimus staat: bet type 2.11.
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Dit type komt bijna geheel voor op plaatsen die in 1971 gewoneJuncus maritimustypen waren. Of op deze plekken de Juncus marl—timus vegetatie is verininderd alleen door de beweiding of door
een combinatje met maaien valt moeilijk te zeggen. Wel zijn
pollen Juncus maritimus die in de grote vallel tussen de duintjesgeheel of bijna geheel zijn verdwenen (2.11 geworden), in 1980gemaaid. Of dit maaien elk jaar gebeurd, is onbekend. Dat het
maaien niet voor bet verkrijgen van hooi heeft plaats gevonden,
kan warden afgeleid uit het felt dat er met de trekker en maai—machine vrij willekeurig en kris—kras door de laagte in de duint—
jes is gereden. Bovendien is bet gemaaide materiaal niet afge—voerd, het was oak niet veel.
Dat Juncus maritimus te lijden heeft van maaien, zeker in combi—natie met beweiding, blijkt ult maaiproeven (Bakker 1978).
Wanneer de vegetatie niet door direkte menselijke invloed mag
veranderen, zal het maaien achterwege moeten blijven.

4.3.2. Ruderale soorten en bemesting.

Natuur].ijke bemesting door schapen heeft geen, die door koelenweinig invloed op de vegetatie (Beeftink 1965). Hooguit kunnenenkele soorten als Atriplex hastata en Bupleurum tenuissimum zichgemakkelijker vestigen. Vogelbemesting (guano) op de hoogwater—
vluchtplaatsen zou aldaar een toename van Cochlearia anglica totgevoig hebben (Beeftink 1965). Dergelijke plaatsen zijn op deO.B.K. niet herkend. Kunstmest werd al voor 1971 op de z.g.n.
Festuca—vlakte gestrooid.
In het jaar van de herkartering is op vele plaatsen waar met detrekker gereden kan warden gestrooid. Er is kunstmest gevonden
op de Festuca—vlakte, in de westelijke heift van de duintjes,
op de hogere zandrug ten zuiden van de dijk en ten westen van deNulde Slenk, waarvoor speciaal omgereden moest warden.
Dat kunstmest invloed heeft op de vegetatie van de O.B.K. is alin 1972 opgemerkt door De Boer (1974). De soortenlijst uit 1980laat enkele nieuwe soorten zien, die vaak in bemeste produktie—weilanden worden gevonden, zoals Stellaria media, Polygonum
aviculare, Cirsium arvense, Bellis perennis en zelfs Urtica
urens. Ook de toename van Lolium perenne en Poa annua geven de
tendens naar een veel voorkomend Produktie—weilandtype aan,
tenminste op delen van de kwelder (Kruyne el. al.'67).
Een groot gedeelte van de Festuca—vlakte is dan oak in de kar—tering van 1980 niet meer als type 2.4 (Festuca—rubra), maar alsbemeste variant de 2.41 (Festuca rubra en Lolium perenne) gekar—
teerd. Delen van de randen van dit gebied, waar type 2.5
(Festuca rubra, Armeria maritima en Elytrigia spec.) voorkwam,
zijn oak 2.41 geworden. Dat naast bemesting oak betreding plaat—selijk een aantal soorten als Lolium perenne, Polygonum aviculareen Plantago major uit bet Polygonion avicularis en Agropyro—
Rumjcjon crispj—soorten als Potentilla anserina, naast Atriplex
hastata doet opkomen, wordt door Beeftink (1965) voor slibrijke
gronden in Z.W.Nederland beschreven.
De gevolgen van de bemesting zijn in de duintjes nag niet opge—
merkt. Mogelijk is de invloed hier minder, maar bet is oak niogelijkdat de gevolgen zich pas ma jaren van bemesten duidelijk manifes—teren, zoals op de Festuca—v].akte.
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Dat het weer dit jaar een belangrijke rol heeft gespeeld, blijkt uit het
volgende: Na het bemesten in bet voorjaar is in april de kwelder door een
hoge vloed onder water komen te staan. Voor deze tijd van bet jaar is dit
een niet vaak voorkomend verschijnsel. Hierna is door de boeren een tweede
kunstmestgift gegeven. Vanaf dat moment tot in juni, heeft bet niet gere—
gend, terwiji bet zonnig was en vrij warm. Voor grote delen van de vegeta—
tie betekende dit een grote fysiologische belasting. De gehele Festuca—
vlakte en grote delen van de Artemisia vegetaties zagen geel van de grote
Festuca rubra. Ook veel andere soorten waren dood.
In en na de regenperiode in juni en juli konden soorten met bovengrondse
uitlopers zich snel uitbreiden: Potentilla anserina, Agrostis stolonifera
en op de lagere delen Puccinellia maritima. In bet najaar kwam veel van de
Armeria maritima, die daarvoor nauwelijks had gebloeid, in bloei. Deze late
bloei, ook van andere soorten, maakte bet mogelijk on nog laat in het jaar
te werken en opnames te maken.

Het type 2.61 Artemisia maritima met afgestorven Festuca rubra is bet type
dat een gevoig is van bet boven beschrevene. Gedeeltes van de 2.6
(Artemisia maritima) zijn of groen gebleven of na de droogte weer groen ge—
worden door een berleven van de Festuca. Er was echter een gedeelte waar de
dode Festuca—mat erg dik was en er geen of heel weinig nieuwe spruiten door
been kwamen. De Artemisia maritima leefde nog en .éénjarigen als Atriplex
hastata kregen de kans fors uit te groeien. De 2.61 bleef tot in de winter
een ruig en dood aanzien behouden, dit in tegenstelling tot de andere vege—
taties, zoals de Festuca vlakte. Mogelijk is benesten hiervan de oorzaak, maar
dat zal door nader onderzoek moeten worden aangetoond (zie bijiage 6).
Wil men in een natuurgebied als de Oosterkwelder een verandering naar met
stikstof verrijkte weilanden voorkomen, dan zal geen, of in ieder geval mm—
der kunstmest gegeven moeten worden.

4.3.3. Kale bodem en overbeweiding.

De grote teruggang van de vegetatiedichtheid in sonmige types en het kaal
worden van grote oppervlakken zijn een gevolg van hetrote aantal koeien.
De overbetreding heeft een sterke erosie tot gevoig. Het duin waar de koeien
het eerst tegen aan lopen, als ze uit bet binnendijks deel komen, is over
rote delen open getrapt, zodat de wind bet zand makkelijk kan wegwaaien.
— 10 are (11,2%) van de oppervlakte duinvegetatie van bet eerste hoge duin
is kaal geworden. Dat dit duin op den duur geheel zal verdwijnen moet tot
de reele mogelijkheden worden gerekend. Door aftrappen van de randen is de
direkt daar achter liggende plas twee keer zo groot geworden. Deze plas staat
in het najaar droog en is als kale bodem gekarteerd. Voor de slappe bodems
op de lage kwelder is een structuurtype gemaakt, om aan te kunnen geven dat
de bodem daar niet geheel kaal is, want de totale bedekking (minder dan 10%,
vaak minder dan 5%) is zo gering dat deze oppervlakte eigenlijk in de legen—
da—eenheid kale bodem (4) zou moeten worden geplaatst. Dat de Puccinellia
maritima en Salicornia europaea vegetatie (1.2) naast dit structuurtype (1.03)
00k voor een groot deel geheel kaal is geworden, leidt tot de conclusie dat
de beweidings— in dit geval betredings—druk, veel te hoog is voor dit type
vegetatie.

Als illustratie van deze overbetreding en de daarop volgende erosie, is het
aardig te wijzen op bet hoogteverschil van plaatselijk wel 50 cm, binnen en
buiten bet hek, daar waar dit type 1.2 langs bet hek, onder aan de dijk ligt.
Gezien deze feiten is, tenminste voor delen van de 0.B.K., zoals de lage
kwelder, en plaatselijk in de duintjes, de beweidingsdruk te hoog om een
gesloten vegetatiedek te behouden.
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Een aantal soorten zoals Aster tripolium, Limonium vulgare, Spartina x town—
sendil en Halimione portu1acodes kan slecht tegen betreding, waarbij betreding
(takbreuk) vooral voor de laatste drie soorten het meest schadelijk is (Beef—
tink 1965).

De soort Aster tripolium kwam in 1971 op de O.B.K. 00k a! weinig
voor en H. portu1acodes helemaal niet. In 1980 zijn van de laatste vnl.
kiemplaritjes gevonden.

Vegetatietypes met Limonium vulgaris en met Spartina x townsendii bedekken,
hoewel gemaskeerd voor de mozaeken, een kleiner opperviak.
Dat Armeria maritima in de lage kwelder opnarnes (1.4) in 1980 meer voorkomt
dan in 1971, kan ook aan intensieve beweiding worden geweten (Beeftink 1965).

4.4. De O.B.K. — N.B.K. vergelijking.

De 0.B.K. is altijd in beweiding geweest. De N.B.K. is na 13 jaar uit beweiding
te zijn geweest, veer in herbeweiding genomen in 1971. On te zien of de N.B.K.
na 5—jaar herbeweiding, al een vegetatie heeft gekregen, die vergelijkbaar is
met die van de O.B.K., en om voorspellingen te kunnen doen over eventuele
veranderingen op de N.B.K., zijn de uitkonsten van dit versiag vergeleken met
de herkartering van de N.B.K. in 1976. De N.B.K. gegevens zijn ontleend aan
Van der Duim (1973), Prins (1974) en vooral Norder & Ruiter (1977).
Op de N.B.K. vordt gekeken naar veranderingen in beweide en onbeweide gedeeltes.
Veranderingen in onbeweide gedeeltes op de N.B.K. zijn, behalve in de exclo—
sures, alleen te vinden in de uitbeweiding genomen wadrand vaar het hek is
verplaatst. Hier is een sterke toename van Elytrigia pungens en of Elytrigia
obtusiuscula, en in mindere mate, van Artemisia maritima gevonden.
Op de N.B.K. is de grootste verandering de verruiging door Elytrigia spec.
Ook Artemisia maritima heeft zich daar uitgebreid. Beide gebieden (0.B.K. en
N.B.K.) bevinden zich op oeverwallen en reageren op uit beweiding nemen blijk—
baar op de zelfde manier, ook al is de verstreken tijd na het uit beweiding
nemen verschillend. De verandering in de hoge exciusure berust eveneens op
een uitbreiding van Elytrigia spec.
Een vergelijkjng tussen de beweide delen van de kwelders geeft het volgende
beeld:

Duintjes zijn er op de N.B.K. haast niet en de veranderingen op de O.B.K.
zijn niet goed te achterhalen. Een achteruitgang van Ammophila arenaria lijkt
bier echter niet plaats te hebben gehad.
Op de kwelder van de N.B.K. zijn grenzen scherper geworden en de vegetatie
korter. Deze veranderingen zijn op de O.B.K. blijkbaar al eerder opgetreden
en dus niet veranderd. Wel is op de 0.B.K. een groot gedeelte kaler geworden.
Het is mogelijk dat djt op de N.B.K. ook zal gebeuren bij een voortzetting
van bet gevoerde beheer.
In deze richting vijzen de opkomst van zoutminnende soorten als Puccinellia
iflaritima, Spergularia spec. en Triglochin maritima, evenals het optreden van
annuellen: Poa annua en Bromus mollis op de hogere en Salicornia europaea
en Suaeda maritima op de lage kwelder. De soorten die op de N.B.K. vermin—
deren zoals Artemjsja marjtima en Limonjum vulgare, doen dit op de O.B.K.
riiet zo sterk. Halimione portulacodes die ook sterk vermindert, is op
de O.B.K. alleen nog bier en daar als kiemplant en langs de randen van grotere
slenken, waar geen betreding plaatsvindt te zien. Waarschijnhijk zal deze
soort ook op de N.B.K. een dergelijke verspreiding krijgen.
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De reductie van het plantendek op de N.B.K., die een toename van het aantal
soorten per oppervlakteeenheid inhield, lijkt op de O.B.K. ook te zijn op—
getreden, echter het grotere aantal opnames is de oorzaak van het vinden van
meer soorten. Bovendien is niet per oppervlakte—eenheid maar per legenda—
eenheid een lichte soorten toename geconstateerd.Het omkeerbaar optreden
van overgangen is op beide delen van de Oosteikwelder gevonden, evenals het
onderscheiden van meer legenda—eenheden (Bakker & Ruyter 1981). Deze diffe—
rentiatie van de vegetatie kan op de N.B.K. geweten worden aan het pas mo—
gelijk zijn van gedetailleerd karteren, nadat de kwelder in beweiding is
genomen, zodat o.a. grenzen duidelijker (korte vegetatie) en scherper zijn.
Op de O.B.K. kan deze differentatie liggen aan het gedetailleerder kar—
teren, vat mogelijk was doordat in 1980 meer tijd voor de kartering beschik—
baar was, zodat de differentatie hier gedeeltelijk schijn is.
Typen als 1.03 (de opengetrapte vegetatie) 2.11 ciJie Juncus maritimus)
2.41 (extra Lolium p.) 2.61 (de dode Festuca), 2.62 (Elytrigia repens) en
2.9 (Scirpus Inaritimus) zijn nieuwe typen, inaar alleen de laatste twee zijn
nieuwe, natuurlijke vegetatie—veranderingen.



5. SUGGESTIES VOOR NADER ONDERZOEK.

— Gebruiken van geschikt fotomateriaal, eventueel de herkartering hiervoor
uitstellen. Het karteringsonderzoek kan hiermee sneller en adequater ver—
lopen, terwiji uit onderwijskundig oogpunt de methode van fotokartering
zeer interessant is.

— Volgen van de mikrokartering en bet lijritransect (Structuurraai).

— Instellen van permanente karteer—eenheden in door overbetreding bedreigde
vegetaties, zoals de ijie Juncus Inaritimus en aspect 1.03 (opengetrapte
vegetatie) met speciale aandacht voor de vegetatiestructuur.

— Instellen van een opname transect in een duinenvallei van de lage Scirpus
maritimus vegetatie tot in de hogere duinvegetaties, teneinde gedetail—
leerde informatie te verkrijgen omtrent kleine verschuivingen in deze
gradint.

— Het instellen van permanente quadraten in ogenschijnlijk homogene vege—
taties, b.v. de opname—vlakken waarop de typologie is gebaseerd.

57.
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6. rnenva±tjn.

De 0.B.K. een deel van de 0ostJkweder op Schiermonnikoog, dat altijd in bewei—
ding is geweest, wordt eens in de — 10 jaar gekarteerd. In het kader van dit
begrazingsonderzoek is de eerste herkartering uitgevoerd in 1980. De vegetatie—
kaarten van 1971 en 1980 zijn nauwkeurig met elkaar vergeleken.
De legenda—eenheden van 1971 moesten worden uitgebreid met een aantal nieuwe
eenheden. Ten eerste is in 1980 ook de rand, een onbeweid deel, gekarteerd wat
drie nieuwe vegetatietypes opleverde:
le Aspect van Salicornia europaea (1.01)
2e Aspect van Salicornia europaea en Puccinellia maritima (onbeweid) (1.02)
3e Aspect van Elytrigia pungens en/of Elytrigia x obtusiuscula (2.63).
Op de lage kwelder is door overbetreding op vrij grote schaal een structuur—
type ontstaan, waarin veel kale bodem voorkomt: Aspect van opengetrapte
vegetatie met Salicornia europaea en Puccinellia maritirna (1.03).
Op de hoge kwelder is een aantal nieuwe types gevonden:
le Aspect van IJie Juncus maritimus (2.11), ontstaan door de intensieve bewei—

ding in combinatie net incidenteel maaien. Hierdoor neemt de bedekking
Juncus maritimus af en zal op den duur verdwijnen.

2e Aspect van Festuca rubra en Lolium perenne (2.41). Door langdurige bemesting
is vooral op de zg. Festuca—vlakte de bedekking Lolium perenne en Poa pra—
tensis toegenomen. Bovendien zijn er een aantal ruderale soorten waargeno—
men zoals Polygonum aviculare Urtica urens, Stellaria media en Vicia cracca.
Dit kweldergrasland begint daardoor op een produktieweiland te lijken.

3e Aspect van Artemisia maritima en Festuca rubra (afgestorven) (2.61).
Mogelijk door een saenspel van het droge voorjaar, een hoge slibafzetting
in de voorafgaande winter en het bemesten is in een groot deel van de
Artemisia type (2.6) de Festuca rubra dood gegaan.
Het kan een tijdelijk verschijnsel zijn of dit type verandert in een ander
vegetatietype. Om dit eventuele proces te kunnen volgen is de uitgangssituatie
in een structuurraaj vast gelegd.

4e Aspect van Elytrigia repens (2.62)
Op enkele kleine plekken heeft Elytrigia repens een hoge bedekking gekregen.

5e Op de laagste delen tussen de duintjes is een ijie vegetatie van Spergularia
marina(2.8) verdwenen. In plaats daarvan is flu grotendeels aspect van
Scirpus maritimus (2.9) genoemd.

Het is moeilijk te zeggen of zich in de duintjes veranderingen hebben voorgedaan,
Naast de invloeden van de al genoeinde bernesting en het maaien speelt overbewei—
ding een rol. De gevolgen van vooral overbetreding zijn de Ineest in bet oog
springende. Grote delen van de meeste vegetatietypes zijn kaal geworden. De kale
bodem beslaat in 1980 een bijna drie maal zo groot opperviak als in 1971.
Vooral op de lage kwelder is de invloed groot, wat blijkt uit het moeten instel—
len van een structuurtype (1.03) dat vegetatiekundig tot de kale bodem gerekend
zou moeten worden (bedekking minder dan 19). Dit naast de nieuwe al als kale bodem
gekarteerde oppervlakkeri. Ook vele overgangen van hoger gelegen en/of zoetere
in lager gelegen en/of zoute vegetatietypes moet aan de hoge beweidingsdruk
worden geweten. Overgangen de andere kant op zijn veel minder gevonden.
Na vergelijking van de uitkomsten van dit onderzoek met die van de herkartering
van de N.B.K. in 1976, valt te verwachtten dat de tendens naar kalere, zoutere
vegetaties (een teruggang in de successie) op de N.B.K. zich zal voortzetten.
Op de 0.B.K. zullen ook grotere delen kaal worden dan in 1980 al het geval was.
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Bij lagen.

1. Vegetatiekaart van de O.B.K. 1971 (Bakker & Masselink)
2. Soortenlijst
3. Vegetatiekaart O.B.K. 1980a (Kasteleijn)
4. Vegetatiekaart O.B.K. 1980b (Kasteleijn)
5. Microkartering
6. Structuurraai
7. Overzicht van de algemene typologie

Verder zijn op het laboratorium voor Plantenoecologie te Haren aanwezig:

— Lijst met opnames 1971 (Bakker & Masselink)
— Lijst met opnames 1980 (Boersma & Kasteleijn)
— Kaart van de Microkartering met bijbehorende hoogteraai.
— Kaart van de structuurraaj: boven— en zijaanzicht,
met bijbehorende hoogteraai.

— Kustkaarten 4b en 5b Schiermonnikoog van Rijkswaterstaat.
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Bijlaqe 2.

3.11. De soortenhijst.

In deze lust staan alle soorten vermeld die in de
computer zijn verwerkt.
Soorten die op de kwelder ZiJn gevonden en niet in
een opname voorkomen hebben 00k geen nummer in het
computersysteem, maar staan hier wel vermeld.
Voor zover mogelijk is weergegeven waar en wanneer
de soorten voorkomen voigens de verschillencle auteurs.
Hierbij is:
O.B.K. 71: Jan BaRker en Ab Masseling, (ongepubi.).
0.B.K. 73: Pudolf Schwab en Tineke Schwah-Vos (1974).
0.B.K. 80: Polf Boersrna en Henk Kasteleijri (dit versiag).
N.B.K. 71: Feiko W. Prins en Margje van der Duim (1974).
N.B.K. 73: P. Schwab en I. Schwab-Vos (1974).
N.B.K. 75: Jelle Norder en Jacob Puiter (1977).
D = 74: Kees Dijkema 1975.
H = 79: Hester Heinemeijer 1982.

Voor zover mogeiijk is behalve de Latijnse naam ook
de Nederlandse naam gegeven.
(+) = Alleen onbeweid gevonden.

comp. OBN NBK D H
nr. 71 73 80 71 73 75

Achillea miliefolium L. 59 + + + + +

Gewoon dui zendhlafl

Agrostis stolonfera L. 13 + + + +

Wit struisgras,
Fi or i ngras

Agrostis ternis Sibth. 34 + + +

Gewoon struisgras

Aita praecox L. 65 + +

Faa sri aver

Alopecurus geiculatus L.
Geknikte vossestaart

x Ammocalamagrostis +

bait ica
(Fluegge ex Schrad.)
P. Fourn.
Noordse helm

Ammophila arenaria (L.) 31 + + + + + + +

Link
Helm
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comp. OBI< NBI< D H
nr. 71 73 80 71 73 75

Anthoxanthum odoratum 62 4

L.

P en k gras

Armeria maritirna (Mill.) 22 + + 4- + 4- + +

Wilid var. maritirna
Engel sgras

Arteniisia niaritirna L. 14 + + + + 4- + ±

Zeea 1 sern

Asparagus officina1is L. 4-

A spe r g e

Aster tripolium L. 8 + + + 4 + +

Zeeaster, Zulte

Atriplex hastata L. 17 + + + + + +

Spi esmel (lie

Atriplex littoralis L. 50 (+) + +

Strandrnel de

Bellis perennis L. 85 + +

Madel iefje

Brornus mollis L. 29 + + + + +

Zachte dravik

Bupleurum tenuissimurn L. 66 +

Fijn goedscherm

Calamagrostis epigejos 93 + +

Du i nr I et

Calluna vulgaris (L.) 104 +

Hull.
Struikheide

Carex arenaria L. 37 + + + 4- + + +

Zandzegge



Comp. OBI< NBK D H
nr. 71 73 80 71 73 75

Carex distans L. 47 + + +

Zilte zegge

Carex extensa Good 61 + + (+) +

Kwel derzegge

Carex flacca Schreb. 8- + + + +

Zeegroene zegge

Carex nigra (L. .) 105 +

Re I chard
Gewone zegge

Carex serotina Mërat 129 + +

Late zegge

Carex trinervis DegI. 107
Drienervige zegge

Centauriuni littorale 76 -- + (+) +

(Turner) Druce
Strand duizendgulden-
kruid

Centunculus minimus L. 77 + +

Dwergbl oem
Cerastium holosteojdes 38 + + + + +

Fr. (C=fontanum)
Gewone hoornhloem

Cerastium semidecondrum 57 + + + -s + +

L.
Zand hoornbloem

Chenopodium rubrum L. + +

Rode ganzevoet

Cirsium arvense (L. ) 58 + + + + +

Sc op.
Akkerdistel

Cirsiumvulgare (Savi) 86 + + + +

Ten.
Speerdi stel

Cochlearja anglica L. 15 + + + + + + +

Engels lepeiblad

Cochlearia danica L. 25 + + + + + + +

Deens lepelbiad
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Comp. OB}< NBI< [) H
nr. 71 73 80 71 73 75

Corynephorus canescens 126 +

(L.) P.B.
Buntgras

Crepis (=C.vulgaris) 108 +

Capillaris (L.) Walir.
Klein streepzaad

Cynosurus cristatus L. +

Karngras

Eleocharis palustris 113 4 + + + +

(L.) R.et Sch.
ssp. uniglumis (Lirk.)
Hartm.
Slanke waterbies

Elytrigia x obtusius— + + +

cula (Lange) Hyl.

Elytrigia pungens .20 + + + + + +

(Pers.) Tutin
St randkweek

Elytrigia repens (L. + + + + + +

Desv.
Kweek

Empetrum nigrum L. 120 +

Kraaiheide
Erica tetralix L. 124 +

Gewone dopheide

Erodium cicutariuni +

subsp. dunense Andreas
Duinrei gershek

Erophila verna (L.) +

Cheval 1 ier

Vroegel ing

Euphasia officinalis 122 +

L.
Stijve Ogentroost

Festuca arundinacea 19 + + + +

Schreb.
Ri etzwenkgras
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Comp. obk nbk U H
nr. 71 73 80 71 73 75

Festuca orina L. 40 + +

Schapegras
Festuca rubra L. 12 + + + + + +

ssp. rubra
Rood zwenhgras

Festuca rubra ssp. 60
arenaria
(=F.juncifolia St. Arnans)
(O.s.b.) Richter
Rood zwenkgras

Fumaria officinalis L. +

Gewone duivekervel

Galium mollugo L. +

Glad Walstro

Galium palustre L. 121
Moeraswal stro

Galium verurn L. 39 + + + + + +

Echtwal stro
Genista tincforia L. 118
Ver fbrem

Glaux rnaritima L. 11 + + + 4 + +

Melkkruid
Halirnione portulacojdes 45 + + + +

(L.) Aellen
Gewone zoutmelde

Hieraciurn umbellatum L. 96 + + + +

Schermhav I kskru I d

Hippophae rhamnoicles L. 63
Du I ndoorn

Holcus lanatus L. 28 + + +

Echte witbol

Honkenya peploides (L. ) +

Ehrh.
Zeepostel ei n

Hordum marinurn Huds 102
Zeegerst

Hordeum seculinurn Schreb.88 +

Veldgerst
Hydro cotyle vulgaris L.125 +

Waternavel
Hypochaeris radicata L. 41 + + + + + +

Gewoon biggekruid



71.

comp. OBI< NBI< D Hnr. 71 73 80 71 73 75
Jasione montana L. 132 +

Zandbi auwtj e
Juncus aipino— 112 +articulatuschajx ex
Viii. ssp. articapillus
(Drej.ex Lange)
Reichg.
Du I nrus

Juncus articulatus L. 91 + +

Zom pr us

Juncus bufonius SSP. 101 + + - +

amhiguus (Guss,)
Sch.et Thell
Greppell rus

Juncus gerardil LoisI. 10 + + -f +Zilte rus

Juncus maritimus Lamh. 16 + + + + +

Zeerus
Juncus subnodulosus 133 +

Schrank
Padderus

Koeieria cristata (L. ) 43 + +

Pers. (=K.graciiis
Gewoon fakkelgras

Leontondon autumnalis L. 21 + + + + +

Herfst 1 eeuwetand
Leontodon nudicaulis 56 +

(L. ) Banks ex Lowe
Th r i n c i a

Limonium vulgare Miii. 7 + + + + +

Lamsoor

Linaria vuigaris Miii. 83 + + + + + +

Vlasbekje
Linum cathar-ticum L. 115 + + (+) +Geelhartje
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comp. OBK NBI< D H
nr. 71 73 80 71 73 75

Loliurn perenne L. 26 + + +

Bewone rolkiaver

Lotus corniculatus L. 30 + + + + 4 + +

Gewone veldbies

Luzula campestris (L. ) 42 + 4 +

DC.
Gewone veldbies

Matricaria maritirna 92 +

ssp. inodota var.
Sauna (walir.) Lange
PeuIe1oze kamille

Matricaria recutita L. 90 +

Echte kamille

Myosotis ramosissima +

Rocliel cx Schult.
Ruw vergeet—mij-nietje

Nardus stricta L. +

Borst ci gras
Odontites verna ssp. 52 + +

serotima (Rode ogentroost)
(Wettst. ) E.F.Warb.
Late ogentroost

Oenothera parviflora L. +

Kielne tenish1oem
Ononis spinosa L. 80 + + + +

Kattedoorn
Parapholis strigosa 72
(Durn. ) Hubbard
Dunstaart
Phragmites australis 79 + + + + + ÷

(Car. ) Inn cx Stend.
RI et

Plantago Coronopus L. 24 + + + + + + ÷ ÷

Hertshoorn weeghree

Plantago lanceolata L. 33 + + + + + + +

Smalle weegbree
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comp. OBN NBR D H
nr. 71 73 80 71 73 75

Plantago major L. 71 + + + +

Grote weegbree

Plantago maritima L. 9 + -f + + + + +

Zeeweegbree
Poa annua L. 87 + + + + +

Straatgras
Poa pratensis L. 23 + + + + + + + +

Ve 1 dbeemclgras

Polygala vulgaris var. 106 + + +

dunensis (Dum. ) Bucher
Duinvleugel tjesbloern

Polygonum ariculare L. 51 + +

Var1ensgras
Polypodium vulgare L. 135 + +

Gewone eikvaren

Potentilla anserina L. 18 + + + + + +

Zi lverschoori
Puccinellia distans (L.> -- +

PARL.
SIomp kwelclergras

Puccinellia maritima 3 + + + -f + + +

\4LL.. , var!
Gewoon kweldergras

Radiola linoides Roth. 119 + +

Dwergvl as
Ranunculus baudotli Godr.127 +

Zilte waterranonkel

Ranonculus bulbosus L. +

Knolboterbl oem
Ranunculus flammula L. 123 +

Egelboterbl oem

Ranunculus repens L. 94 +

Kruipende boterbloem

Rumex acetosella L. 35 + + + + + + +

Schapezur I ng
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comp. OBN NBI< D H
nr. 71 73 80 71 73 75

Rumex crispus L. 49 -f +

Krul zur I ng
Sagrna maritima G.Don 109 + + +

Zeevetmuur
Sagina nodosa (L.) 111 + +

Fenzl.
Sierlijke vetmuur
(=kri elparnassia>

Sagina procumbens L. 55 + - + +

Liggende vetmuur

Salicornia europaea L. 1 + + + -4- + +

Zeekraal
Salix repens L. 116 +

Kruipwi ig
Samolus valerandi L. +

Waterpun g e
Scboenus nigricans L. 114 + -4- -#

Knopbi es
Scripus Lacustris L.
SSp glaucus <Sm.

Hartm.
Steenbies, Ruwe bies

Scirpus maritimus L. 89 + + + +

Zeebi es
Scirpus rufus (Huds. ) 131 +

Schrad.
Rode bies

Scieranthus perennis L. 70 + +

Overbi i jvende hardhl oem

Sedum acre L. 75 -- + + +

Nuurpeper
Seneclo jacobaea L. 82 + +

Jacobshruisk) uld

Senecio vulgaris L. 95
Klein kruiskruid
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comp. OBK NBK D H
nr. 71 73 80 71 73 75

Sieglingia decumbens 110 4(L.> Bernh.
Tandjesgras

Silene otites (L.) 73 4 4 + +
WI bel
Oorsi lene

Sonchus arvensis L. 53 + +

Aklcermeikdjstei
Sonchus asper (L.) H111. +

Brosse nieikdistei

Sonchus oieraceiis L. 67 + + +

Gewone meikdistel

Spartina x townsendii 2 + + + + + + +
H.et J.Groves
Engels siijkgras

Spergularia Marina (L.) 44 + + + + + +
Griseb.
(=S.Salina J.et C.Presi.)
Zilte schijnspurrje

Sperguiaria media (L.) 6 + + + + + + +

C. Presi.
(=S.Marginata Kittel)
Gerande schijnspurrie

Steilaria graminea L. 32 + +

Grasrnuur

Steiiarja media (L.) 54 + + +Vii 1.

V o gel mu u r

Suaeda maritima (L.) 4 + + + + + +

Dum.
Schorrehru I d

Taraxacum Wigg. spec. 64 + + + + +

Paardehl oem
Teesda]ija nudicaulis 128 +(L.) P.Br.
Klein tasjeskruicl
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comp. OBK NBK D H
nr. 71 73 80 71 73 75

Thalictrum minus L. --
(kleine ruit)
ssp. dunense (Dum. )
Rouyet Fouc.
Duinrul t

Trifolium arvense L. 36 + + +

Hazepoot j e

Trifolium campestre 69 + + + + + +

Schreb.
Liggende kiaver

Trifolium dubium Sibth. 81 + + + + +

Kleine kiaver

Trifolium fragiferum L. 74 -4- + + +

Aardbe 1k 1 aver

Trifolium pratense L. 68 + + + +

Rode kiaver

Trifolium repens 27 + + + + + 4- +

Witte klaver

Triglochin maritima L. 5 + + + + + 4- + +

Schorre zoutgras

Triglochin palustris L. 100 + +

Moeras zoutgras

Urtica urens L. +

Kielne brandnetell

Veronica arvensis L. 134 +

Veld-erepri is
Veronica officinalis L. 130 + +

Manneties-erepri is
Vicia cracca L. 78 + +

Vogeiwi kke
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comp. OBI< NBK D H
nr. 71 73 80 71 73 75

Vicia lathyriodes L. 98 +

Latbyrus wikke

Vicia sativa L. 99 +

ssp.angustifolia (L.)
Gaud.
Smalbiadige wikke

Viola canina L. 103 + + + +

Hondsvi ooltje
Viola tricolor L. 97 + + +

(Dri ekl euri g vi 001 tje)
ssp. curtisli (Forst.)
Syme
Duinvi 001 tje

Zostera marina L. +

Groot zeegras

Zostera noltii Hornem. +

Klein zeegras



Soortenhijst (zeer onvolledig).
van mossen en korstmossen

78.

Mossen.
Brachytherium rubatulum
Bryuni argenteum
Bryum spec.
Ceratodon purpureus
Dicranum scoparium
Hyprum cupressi forme

var. lanuginosuin
Polytrichum juniperirium
Polytrichum piliferis
Phytidiadeiphus squarrosus
Tortula ruralis

Korstmossen.
Cladonia furcata
Cladonia pvxidata complex
Cladonia fimbriata
Cladonia impexa
Cladonia chlorophaea

di khopmos
zi 1 vermos

purpersteeltje
grote gaffeltand

hi auwt j esmos
een haarrnos
een haarmos
haakmos
d u Inst err e t j e
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BijIage 5.

De Nicro-hartering.

De haart van de O.B.K. is gemaakt op schaal 1:2000.
Deze schaal is gehozen omdat:
- de kaart van 1971 dezelfde schaal heeft,
- op deze schaal vele details, zoals Juncus maritimus
pollen nog net kunnen worden ingetekend

- en omdat de kaart dan nog een handzaam formaat heeft.
Aan deze schaal kleven echter natuurlijk ook bezwaren:
- koelepaden, waarop andere, speciale tredvegetaties
voorkomen, kunnen niet worden ingetehend,

- smalle banden vegetaties, vooral in de duintjes,
die direkt met de hoogte samenhangen en banden langs
ie slenk, kunnen vaak moeilijk worden ingetekend.

- Bovendien zijn er gebieden die zo complex en klein-
schalig van struktuur zijn, dat ze op de haart als
een mozalek van verschillende legenda-eenheden
iloesten worden ingetekend.

Als oplossing voor bet probleem van de banden in de
duintjes zou men een opname transet loodrecht op de
helling kunnen maken. Dit is niet gebeurd binnen dit
onderzoek. 00k naar koelepaden is niet speciaal gekeken.
Voor de mozaIek-eenheden is per opperviak geschat
hoeveel procent elk vegetatietype gemiddeld beslaat.
De meeste mozaleken zijn maar klein en zijn ontstaan
door toedoen van de koelen.
De legenda-eenheden 1.3m en 2.6m beslaan een groot
opperviak en zijn niet "kunstmatig' ontstaan.
Om deze eenheden goed te documenteren is een strook
van 15 ni breed en 74 m lang gekarteerd op schaal 1:50.
Hiervoor is de zelfde typologie gebruikt als voor
kaart 1980b: de algemene typologie, waaraan enkele
subtypen zijn toegevoegd. Met behuip van deze micro-
kartering zijn de percentages van de verschullencje
eenheden, waaruit de mozaleken bestaan, geschat.
In bet midden van het gekarteerde stuk is over de
lengte een hoogte raai uitgezet. De hoogtes zijn
gemeten om de 50 cm m.b.v. een waterpasapparaat en
een baak, en omgerekend naar hoogtes boven N.A.P.
De hoogte van de koperen "N.A.P.-bout" in de strand-
paal 24.400 is opgevraagd bij R.W.S. en als referentie-
punt gebruiht: Midden van de bout = + 1.864m N.A.P.
Op de punten 0.0, 0.15, 60.0 en 60.15 zijn piketpaal-
tjes in de grond geslagen om bet terugvinden van de
exacte plaats te vergemakkelijkerj. Dc paal 0.15
(rechterbovenhoek) ligt op 15 m ten westen van de
strandpalenlijn, en 15 m ten zuiden van de strandpalen-
lijn, loodrecht hierop gemeten, zie Schema verderop.
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De hoogte-raai, in bet midden van de micro-marKering,
staat loodrecht op de strandpalenhijn. Het geharteerde
opperviak loopt door tot de wadrand en staat op de
vegetatiekaarten van 1980 aangegeveri.
In de micro-kartering zijn 34 opnames gemaakt, aan
de hand waarvan de aangepaste typologie is samengesteld.
De ligging van deze opnames is ingetekend.
De opnames en de kaart van de Hicro-kartering bevinden
zich in Haren, in bet Laboratorium voor Planten-
oeco log i e.

Beschri jvirig van de Iegenda-eenheden van de
kartering.

1.1. Aspect van Spartina x townsendii.
4 opnarnes: nr. 11, 21, 22 en 31.
Verspreiding: in de slenkjes
Beschrijving: k]eine po1len van Spartina

zie 1.1 vergelijkingstypologie (V.T.).

1.2. Aspect van Salicornia europea.
1 opname: nr. 27.
Verspr. : in de slenkjes
Beschr. open pionier vegetatie van voornamelijk

Sal icornia.
zie 1.01 van de V.T.

1.3. Aspect van Salicornia europaea en Puccinellia
mar i t i ma.

4 opnames: rir. 20, 25, 26 en 32.
Verspr. : in de ondiepe slenkjes
Beschr. Open pioniervegetatie van Salicornia,

Puccinellia en riog enkele soorten als
Limonium vulgare, Aster tripolium en Suaeda
mar it i ma.

zie 1.02 van de V.1.

1.7. Aspect van Puccinellia maritirna.
2 opnames: nr. 10 en 34.
Verspr. : in de lage kommen
Beschr. : valt volgens de computer in 1.7 van de (AT.)

algemene typologie, maar dit is een zeer
arme variant: dominant is Puccinellia maritima.
Weinig begeleidende soorten: Suaeda maritima,
Spergularia media, Glauxmaritima en een
enkele Aster tripolium.
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1.7.L. Aspect van Limonium vulgare.
5 opnames: nr. 5, 7, 14, 28, 30.
Verspr. : op slenkrandeii en op lage delen van de plateaus
Beschr. : dit is de typische 1.7: \'eel soorteri, dominant

zijn Puccine]ljamaritirjia Limonium vulgare
?fl Suaeda maritima. Begeleidende soorten:
Aster tripolium, Salicornja europaea,
Spergularia europaea, Triglochin maritima,
Glaux niaritima, etc.
zie 1.3 van de V.T.

2. l.A. Aspect van Armisiamaritima
6 opnames: nr. 1, 2, 3, 8, 12 en 18.
Verspr. : op de oeverwal en bogere clelen
Beschr. : dominantie van Artemisja met ondergroei van

Festuca rubra en veel begeleidende soorten.
zie 2.6 van de VT.

2.1.E. Aspect van Artemisia maritima en Elytrigia
2unclens.

I opname: nr. 16.
Verspr. : op éen plek in het midden op een plateau
Beschr. : zoals die vorige, maar met Elytrigia punqens

co-dominantie. Valt volgens die computer
binnen 2.1, geen type in die V.1.

2.10. Aspect van Puccinelija maritima en Festuca rubra.7 opnames: 4, 6, 15, 23, 24, 29 en 33.
Verspr. : algemeen op die plateaus
Beschr. : Co-dominantie van Puccinelija en Festuca,

soortenri jk.
zie 1.4 van de V.T.

2.11. Aspect van Festuca luhra.
3 opnames: nr. 9, 13 en 17.
Verspr. : op de oeverwal en hogere dielen
Beschr. : dominantie van Festuca, verdier soortenrijh

zie 2.4 van die V.T., maar dan met die zoute
begeleidende soorten.
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Bijiage 6.

De Structuurraai.

Het type 2.61 Artemisia maritima en Festuca rubra
(afgestorven) behoeft een nadere beschouwing.
Sinds bet onderzoek is gestart, is een Artemisia
vegetatie die er zo uitzag als in 1980, niet eerder
gezien (mond. med. J.P. BaRker).
De vegetatie was over grote stukken plat geslagen en
dood, vooral de Festuca rubra. 00k kwamen grote kale
plekken voor, waarvan bet niet waarschijnlijk is dat
ze door tred of vraat zijn ontstaan.
Het is mogelijk dat delen van bet type Artemisia
maritinia (2.6.) overgaan in een ander type.
Om dit precies vast te kunnen leggen is van de
vegetatie een structuurraai gemaakt.
Hiertoe is een 70 m lange lijn vastgelegd, waarvan
aan beide kanten een strook van 1 m gekarteerd op
schaal 1:50. Bij deze kartering is aangegeven welke
levende plantensoorten op een bepaald opperviak
voorkomen. Er is dus niet op vegetatie-eenheden, maar
op soort gekarteerd. Een oppervlakte is kaal genoemd
als er geen, dode en/of half vergane planten op
voorkomen.
Daar we op de kwelder met een vrij soorten.arme
vegetatie te maken hebben, was bet mogelijk elke soort
met een twee-letterig symbool in te tehenen.
Vaak beslaat een opperviak van een grote plantensoort
slechts éèn exemplaar, zoals bijv. Artiplex hastata
en Spergularia media.
Naast de kartering is van deze lijn een hoogte profiel
gemaakt door om de 50 cm de hoogte te meteii met een
waterpasapparaat en een baak, en deze terug te rehenen
naar hoogten boven N.A.P. . Dit is gedaan aan de hand
van de koperen "N.A.P.-bout" op paal 24.400 (hoogte
van het midden van de bout: + 1.864 m N.A.P.).
Volgens een ult de bosbouw afkomstige techniek, is
op dit hoogteprofiel informatie over plaats, soort
en hoogte van planten aangegeven. Hiertoe is om de
5 cm de hoogte van elke plantesoort gemeten en getekend
met een hiervoor per soort ontwikkeld symbool.
00k zijn opvallende bloeiwijzen ingetekend. Zelfs
was bet mogelijk enkele soorten individueel in te
tekeneri, zoals Armeria maritima, Limonium vulgare
en Plantago maritima.



?len verkrijgt hierdoor een goede vertika]e doorsnede
door de vegetatie op de lijn.
De plaats van de structuurraai is op de vegetatie—
kaarten van 1980 aangegeven. De lijn is gemarkeerd
door twee piketpalen, aan bet begin (0 m) en aan bet
eind (70 m). De raai ligt op de lijn tussen strand-
paal 24.400 en bet driehoekige baken in de Kobbeduinen.
Vanaf de strandpaal in de richting van bet baken ligt
de eerste paal (begin, 0 m) op 23.5 m en de tweede
ligt dus op 93.5 m vanaf de strandpaal.
Zie schema. Dc raai ligt 29.4 graden naar bet noorden,
wanneer men vanaf strandpaal 24.400 in oosterlijke
richting langs de strandpalen kijkt.
Dc kaart (horizontaal) en de structuurraai (vertikaal)
van de lijn, zijn aanwezig in bet Laboratorium voor
Plantenoecologie te Haren.

Legenda Structuurraai

Twee Symbool op
letter de vertikale
Rode Soortnaam doorsnede

A.b. Atriplex hastata

A.m. Artemisiamaritima

A.r. Armeriamaritima

A.s. Agrostis stolonifera

E.r. Elvtrigia repens

-
F.r. Festuca rubra

J11J Iih1)lIL

G.m. Glaux maritima

J.g. Juncus gerardli

K. Kaal

L.p. Lolium pererine

-—
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L.v.

P.a.

P.c.

P.m.

P.O.

P.p.

S.e.

S.m.

S.p.

T.m.

T. r.

Linionium vulgare

Poa annua

Plantago coronupus

Plantago maritima

Potenti I la anserina

Poa pratensis

Salicornia europaea

Suaeda maritima

Spergularia media

Triglochin maritima

Trifolium repens

Koei eplak
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B ajlr.re 7.

Overzicht van de Algemene Tvpo]ogie.

De lage kwelder en Jiet wad.
1.1. Spartina x townsendjj
1.2. Salicornia europaea
1.3. Salicornia europaea en puccinellia maritirna
1.4. Opengetrapte vegetatie met Salic. eur. en Pucc. mar.
1.5. Suaeda marl tima en Pucci nel Ii a marl t i ma
1.6. Salicornia europaea en Suaeda marl tima
1.7. Puccinellia maritima, Suaeda maritirna en Aster

tripol lurn
1.8. Halimione portu]acoides
1.9. Spergularia marina en Juncus bufonjus

De hoge kwelder en de oeverwallen.
2.1. Artemisia maritima en Festuca rubra
2.2. Artemisia maritima en afgestorven Festuca rubra
2.3. Elytrigia spec.
2.4. Juncus maritimus
2.5. Juncus maritimus en Elytrigia spec.
2.6. IJIe •Juncus maritimus
2.7. Juncus gerardif
2.8. Juncus gerardli, Agrosts stolonifera en Festuca

rubra
2.9. Scirpus maritimus
2.10. Festuca rubra en Juncus gerardli
2.11. Festuca rubra
2.12. Lolium perenne en Festuca rubra
2.13. Plantago maritima, Plantago coronopus en

Elytrigia spec.
2.14. Elytrigia repens
2.15. Ononis spinosa en Festuca rubra
2.16. Festuca rubra, Holcus lanatus en Poa pratensis
2.17. Festuca rubra, Elytrigia spec. en Poa pratensis
2.18. Armeria maritima, Elytrigia spec. en Ammophula

arenar i a

De duintjes.
3.1. Ammophila arenaria, Poa pratensis en Carex arenaria
3.2. Festuca ovina en Ammophila arenaria
3.3. Elytrigia spec, en Galium spec.
3.4. Carex arenaria
3.5. Achillea millefolium
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vergelijkings typologie.

LAGE KWELDER.

Salicornia eropaea en Spartina onglico

Solicornia europoeo

Salicornia europaeo en Puccinellia moritima, onbeweid

Opengetropte vegetatie met Salic. eur. en Pucc. mar.

Puccinellia moritima en Salicornio europaea

Puccinellia moritima en Limonium vulgare

Puccinellia moritimo, Limonium vulgare en Festuca rubra

Puccinellia maritimo, ,Juncus gerordil en Glux maritima

HOGE KWELDER EN OEVERWALLEN.

IJIe Juncus maritimus

Juncus maritimus

Juncus maritimus en

Juncus maritimus en

Festuca rubro

Festuca rubra en Lolium perenne

Elytrigia repens

Festuca rubra , Armerio moritima en Elytrigia spec.

Festuca rubra en Arternisia rurs' ma
Artemisio moritima en Festuco rubro (ofgestorven)

Elytrigia spec. en Fe$tjca rubra

Agrostis stolonifera, Juncus gerardil en Glaux mortimo

Scirpus moritimus

DU INTJES.
Ammophila arenario, Festuca rubra en Poa prafensis

Agrostis tenuis en Carex arenoria

Ammophila orenaria en Festuca ovino

Festuca ovino en Carex arenario
Festuco ovina, Plantogo lanceolota en Agrostis tenuis

Elytrigia spec., Golium spec. en Sedum acre

Achillea millefolium

Carex arenaria

OVERIGEN.

Mozolek von type 1.1 en 1.2

Mozoiek von type 1.3 , 1.4 en 4 (o.a.)

Mozolek von type 1.2 , 1.3 en .4

Mozoiek van type 2.6 en 1.4 (o.o.)

Mozolek van type 2.6 en 2.63

Kale Bodem

Stenk

Wad

Structuurroai en Microkortering.
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