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Ui-twerkizig cler ve1deevens.

Algenerie inleiding.

In het ondertaände word.t towel de ruimteli ike variatje in 1e verzainelde
veidgegevens onderzocht als de variatie in d.e tijd.

De ru.im-telijke variatie kan het best onderzoht warden aan de hand van
het opname7na-terjaa]. van 1973,aangezien in dat jaar de meeste opnamen zijn
gemaakt,jn nogal uiteenlopende milieus.

Ook zullen ech-ter,wanneer d.aartoe aanleiding is,in een aantal gevallen
daarbij in 1974 verzamelde gegevens worden gebruikt.

De variatie in de tijd zal word.en onderzocht door vergelijking enerzijds
van gegevensdie per p.q. op verschillende tijden binnen n seizoen zijn
verzameld,andersjjds van gegevens,die per p.q.. in twee of drie opeenvolgende
seizoenen zijn verkregen.Bij het laatste onderzoek zal, ook de faktor beheer
onder d.e loep worden genomen.

II b .Onderzoek aan de ru.imtelijke variatie.,PhyLeurn,cirum

Inleiding.
In het onderhavige onderzoek zal,worden ge-tracht,relaties te eggen

tussen de ruimtelijke van atie in vitaliteit van Phyteuma en de ruim-telijke
variatie in milieu.De nadruk zal daarbij vallen op het verband tuseen het
vooricomen van bloejende Phyteuma planten en milieu.Daartoe is gètracht een
beschrijving te maken van het milieu op Phyteuma—groeiplaatsen op o.a. de
volgende manieren:

1 .Ten eerste is een poging gedaan de vegeta-ties in, de versohillende
in 1973 gemaak-te opnamen vegeta-tiekundig te typeren m.b,v. het systeem van
Wes-thofeiij den Held.

2Ten -tweede zijn een aantal milieufak-toren berekend per opname aan
de hand. van d.e soortensamens-telling.

3.Ten d.erde is op een aan-tal plaatsen kwali-tatief de sanenstelling van
cIe-ltruid.laag onclerzocht wa-t betx'eft het voorkomen van verschillende levens—
vormen en verschillende typen van ana-tomisohe bouw.

4.Ten vierde is gebruik gemaaict van de gegevens,die in de c1erdejatrs—
cursus van 1972 zijn verzameld bij een aantal grondboringen,

5.Voor-ts zijn ui-teraard gegevens gehanlrd ale mate van bescha.duwing,
hellingsgraad,enz.

thoden.
1 .Typering der opnamen.Van elke opname is een kensoor-tendiagrain vervaar—

digd.Daar-toe is bij ie.ere plant.ensoor-t aan de hand van het ys-teem van
Westhof en den Held (1969) nagegaan,of hij al dan niet kensoort is voor een
bepaald.e vege-ta-tieeenheid.De gekombiheerde schattingswaarden der soorten zijn
omgerekend in bedekkingspercentages,waarbij r=0,1%,+=O,5%,1=),5%,2=7,5%,3=
32,5%.

berek d
Per opnams,,wora vervolgene per vege-tatiesenheicl. het gezamenliik .ahdee1

der kensoortefr--/in de totale bed.ekking der kruidlaag,welke op 100% is ges-teld.
De nie-t te plaa-tsen soorten (begeleidende soor-ten en differentirende

soortei)vormen een z.g. restgroep.Wanneer bepaalcle 'oorten va deze restgroep
sterk vertegenwoordigd zijn,worden zij apart in de diagrammen vermeld.

Zoals in het versiag van Schotsman (1974) reeds is vermeld,is het niet
zo,dat alle in "lantengemeenschappen" genoemde kensoor-ten direkt toepasbaar

• zijn in het Dren-tsche Aa gebied.De door mij gehan-teerde indeling is,in navol—
ging van.Schotrnan dan ook niet al -te zeer verfijnd (mees-tal tot op Iclasse—



of verbondsniv ,zie tabel 40a,b,c en'cl).
De onderstaande typering moet voorts rneer gezien woren als eerL giobale

karaicterisering der onderzoohte vegetaties en niet ais ean exacte vegetai
kundige incleling.

Ter onders-teuning van de typeringen is in een aantal geve.llen de mate
van verwantschap bepald tusse. verschillende opnamen van n plaats volgenz
de methode van Jaccard (de verwan-tscbp is(c/a ÷ b — c) . ioo%.c is in d.it

geval dat.percentage van de door de kruidlaag bedeke oppervlakte,waarin 2
opnamen met elkaar overeenstemmen,a is het totale bedekkings% der kruidlaag
in de ne opnarne,b is dat % in de and?re opname.de bedekkings%% wordRn weer
berekend ult de gekombineerde schattingswaarden door omrekening m.b.v. dezelf—
de schaal

Aan de hand van de verwanschapsberekeningen zijn een aantai verwan-t—
schaosdiagrammen gemaak-t (binnen een verwantschapsmatrix worden de 2 opnamen
met de hoog-te verwantschep opgezocht0vervolgens worc)-en de verwantsohaps—
waarsen van de overige opnamen t.o.v. deze gf'oep bepaald door middeling der
wae,rden en in een nleuwe matrix geplaats-b.vervolgens wordt weer de hoogs-te
verwantschapswaarde opgezocht zowel in de oude als in de niuwe matrix,enz.
nadat aF deze waarden,zg. importantienivo's,zijn berekend,wordt de gioepering
der opnaLen in een dendrogram wergegeven.)zie'fjg,17 eñLig.22.

Berekeningen van milieu eigenschappen m.b.v. plan-tensooren.Weinig stand—
piaatsfaktoren zijn direkt gemeten.Wel zijn in 1972' enige grondboringen ver—
richt en zijn no-ti-ties gemaakt over enige zaken,die vrij duidelijk na te trek—
ken zijn,zoals mate van beschaduwing door bomen en struiken,helling en exposi—
tie van opnamevlak,beheer,enz.

Om toch enig inzich-t -be verkrijgen in een aantal milieufaktoren ,die
moeilijicr na te trekken zijn,kan men de samenstelling van de vegetatie han—
teren ter indikatie voor de waarden van die faktoren.

D,artoe is gebruik gemaakt van "Zeigerwerte der Gefsspflanzen Mittel—
europas"(Elienberg,1975),waarin een vrij voliedig overzicht te vinden is

van plan-tensoor-ten van Mid-den Europa en hun indikatie waarden.In deze tabel
is he-b oecologische "gedrag" van ledere soort t.o.v. een beoaaide fak-tor uitge—
dnki in een 9—deiige schaal,behalve waar het e "vochtigheidswaardbetreft.
In dat geval word-b n.l. een 12—delige schaal gehanteerc3. (zie tabl 41).

In het onderstàande word-en de indikatie waàaden toegelich-t:
a,De !'liohtriaard'é"geeft aan,'bij welke relatieve lichtsterkte bet oecolo—

gieche warepint -an een soort iigi(1=diepe schaduwplant,9=volle lichtplant,
zie tabel 41).

b.De "vochtgheidswaarde"geeft aan,bij welke bodemvoch'tigheid men een
soort gemiddeld he-b mees-t sal aantreffen (1=s-terke droogte indika'tor,9iñdi—
ka-tor van vaak geheel natte bodem,12=onderwaterplant,- =iñdikatorvoor wis—
selende vooh'tigheid,= =indika-bor voor meer o±' mind-er vaak onder water staan
van de bodem,zie -babel 41).

c.D.e "alkali'teitswaarde" geeft he-b voorkomen van de soorl aan t.o.v.
de alkali-tei-t en he-b kalkgehalte(i=indikatorvoor s-terke zua bdt,9=indikator
voor een bodem,die rijk is aan basen en aan kalk)

d.De "s-tikstofwaarde" geeft he-b zwaartepunt van een soort weer 't.o.v.
de rninerale stikstof verzorging gedurende de vegetatie periode (1=inclikator
voor de meet-b s-bifstofarrnste s-tandplaatsen,9=tpt overmatig stikstofrijke stand—
plaatsen beperkt,.ruderale soort,e tabel 41).Deze laatste fak-tor is helaas
nog nie-t helemaal veiligges-teld.De schraalheidsindikatoren (Ni en N2) en

stjks-tofjndika-toren (N8 en N9) zijn he-b' .ieest betrouwaar.Voor een vollediger
overzicht wordi naar de betreffeide publikatie verwezen.

Per opname is de waarde van iedere fak'tor berekend- door van iedere
soort de bedekkingsgraad. -be vermenigvulgen met de bij de soort behorende
indikatie waarde voor die faktor.De som der produkten voor alle soorten word-t
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vervolgens gedeeld door de bedekkingsgraad. der gehele kraidlaag.(cie bedekkings—
graaö. wordt weer uit de geicombineerde sohattingswaarde berekend volgens de
schaal r=0,1 ,+=0,5% ,1=1,5% ,2=7,5% ,3=32,5%).

De resultten zijn weergegeven in •tabel 42a en 42b.Vermeld staan in
cleze' tahellen:relatieve lich-tsterk-td,vochtigheidsgraad,zuurgraad,en stiks-tof--
gehal-te.De waarden,die tussen haakes ( ) zijn geplaatst,zij 'oerekend op
grond van gegevens,die uit minder dan 10% der bedekking door de kruidlaag zijn
verkregen.Zij worden da-Lrdoor minder betrouwbar geacht.Deze grena van 10%

bedekking is uiteraard arbitrair.Aangezien vooral de voor de zuurgraad bereken—
de waarden om deze reden vaak onbetrouwhaar zijn,wordt aan deze faktor in de
uitwerkingen meestal geen aandacht geschoiiken.

Met behuip van deze methode krijgt men enigszins en beeN van de rela—
-tieve veranderingen. van de werking van deze faktoren langs de versohillende
opnamegradin-ten.De betrouwbaarheid. van bovenstaande methode is echter van
betrekkelijke waarde om o.a, de volgende redenen:

1,De tabel is samengesteld op grond van onderzo ekingen,die groten—

deels op Wes-tdui-ts grondgebied zijn gepleegd,dus meer centraal in Europa,ver
van het Drentsche Aa gebied.

2JJoor de grote milieu veranderingen,tengevolge van een toch flog relatief
snel veranderend. beheer (van agrarisch naar natuurtechnisch) zal de vegetatie

vrij snelle ontwikkelingen ondergan en niet zozeer alleeeen beeN geven
van de a.ktoren,die in het jaar van opname werkzaam zijn,maar ook van faktoren,

die vroger een roihebben gespeeld.
3.De gekombineerde schattingswaarden van soorten zijn aan seizoensrnati—

ge veranderingen gebonden,terwijl cle opnamen niet allernaal 'oinnen hetzelfde,

korte tijdsbestek zijn gema:kt.
Zodoencle is deze methode wel bruikbaar voor het onderzoek aan de ver—

schillende opname gradinten,maar zal de vergelijking van waarden,die op de
versohillende -olaatsen zijn berekend,veel minder betrouwbaar zijn.

Op ongeveer dezelfde manier zijn op een beperkt aantal plaatsen bere—
keningen gemaaict aangaande gebruikswijze,grondsoort ,kleihumuskornplex.,fosfOr—

en kaliumtoestand.Dit is gedaan op grond van. eentabel van de Vries e.a (Veel—.
vuldigheid van graslandplanten en hun aanw-jzing van milieu—eigenschappen,1957).

Ook in deze tabel is he-t oecologisohe "gedrag" van iedere soort t.o.v. een
faktor aangegeven d.m.v. een indikatie getal.Iedere fak-tor wordt orgedeeld

in 4 of 5 kiassen (_100,—33,+33,+100 of —100,—50,0,÷50,+100).Het indikatie
ga-tal geeft de gemiddelde neiging van en soort t.o.v. een faktor aan.Voor

verdere toeliobting zie tabel 41b en de betreffende publikatie.
Deze methode levert niet al te betrouwbare resultaten op,ten dele om

dezelfcle redenen,maar vooral omdat niet alle in de opnamen angetroffen soorten
in de tabel zijn verrneld,Bovendien is de tabel alleenbruikbaar voor de gras—
landen (madelanden).Daarcm zijn deze berekeningen slechts op enkele plaatsen

uitgevoerd.De resultaten staan verineld in tabel 42a en 42b.
Voorkornen van levensvormen enbwtypen.0p enkele plaatsen ijn bereke—

ningen geniaakt aangaande de mate van voorkomen van levensvormen en typen

van ana-tomisoh—morfologische struktuur der plantén,beide op grond van de tabel

van Ellenberg (1975).
Wat betreft de levensvormeiS de indeling van Raunkiaer aangehouden

(groeivormen met be-trekking tot de positie der vernieuwingsknoppen t.o.v. de
bodemoppervlakte gedurende het on.instige seizoen,zie tabel 41c).De bereke—

nine t.a.v. levensvormen zullen wellicht enige informatie kunnen versohaffen

over er plaatse heersencle mikroklimaat.
Ten aanzien van de anatomisch—morfologische struktuur is een indeling

genaakt inrom9rf (hd),heloniorf (he),hygromorf (h,b.v. Phyteuma),



,mesomorf (m),skleromorf (sk),en bladsukkulent (su).Veel soorten,ie niet
duidelijk zijn in te delen in een van deze 6 groepen,worden met 2 symbolen
aangeduiö. (zie tabel 41c en de. betreffende publikatie).

De bedoelimg van deze berekeningen is vooral om op basis van het voorko—
men van hygromorfe soorten (hygrofy-ten) te trachten konklusies te trekken
aangaanc1e de mate van relatievc luoh-tvoohtigheid.

Correla-tieberekeñingen aangaande .ritali-teit van Phyteuma en milieu.
In n peroeel,perceel 419,ziji correlaties berekena. van versohiliende
vitaliteitswaarden per 'oloeiende plant ten opzichte van elkaar (zoals b.v.
correlatie -tussen omvang van vegetatief gedeelte van cle plant en grootte van
zaadproth.iktie,zie -tabel 43a). een aairtal

Voorts zijn in di-t perceel correlaties berekend. tussen vi-taliteits—
waarden per vege-tatieopname onderling en tussen een aantal vitali-teitswaarden
en warden als hoog-te en ö.ichtheid. van de vegeta±ie,enz.(zie tabel 43b).

De correlaties zijn door midel van elektronisch rekentuig berekend.
met een Programma ult het z.g. WESP (pakket s-tatistische programmat&).

De in tabel 43a vermelde correla-tie cofficiënten zijn berekend aan de
hand. van waarnemingen aan 35 bloeiende plan-ten in 419.

De in tabel 43b vermelde correlatie coëfficinten zijn berekend op grond
van waarneUingen,die verricht zijn in 12 opnamen (van series E en G)behalve
wanneer het om waarden gaat,die slechts in 7 opnamen op betrouwbare wijze
konden worden. bepaald,zoals zaad.produktie per plant,enz.In deze 7 opnamen
is het aantal blociende planten ni. meer dan 5.Dit aantal van 5 plan-ten is

in de uitwerking als,zij het arbitrair,minimum gehantee±d. voor het verkrijgen
van volcloende betrouwbare gegevens per,bloéiend.e plant aangaand.e b.v. zaad.—

Drod.uktie,aantal bloeis-tcngels,enz.
Het aantal van 5 plan-ten is welisaar nog vrij gering.Maar wanneer een

groter minimum aantal zou worden gehanteerd,zou dat,gezien het in he-t Drent—
sohe Aa gebied d.oorgaans nie-t zo massal voorkomen van Ph,rteuma,slechts zeer

weinig gegevens hebben opgeleverd.

Algemeen schema van uitwerking. -

De gegevens zijn uitgeerkt per -perceel (rnadeland.en),wegberm of gedeelte
vanwegberm,:of -per gedeelte van houtwal of bosrand.De uitwerkingen geschie—
den meestal volgens onderstaand schema:
— —Per opname of serie opnamen langs een gra.dint wordt in het kort nog

even de ligging weergegeven
—Vervolgens worden per opname of per serie opnamen (genlustreerd. door
de fig-uren 18—27) besproken:

—aantallen bloeiencle Phy-teuma's
—typering der vegetatie
—mate van bescha.uwing
—hellingsgraad en expositie
—voohtigheidsgraad der bodem - berekend
—zuurgraad der bodem (eventueel)
—stikstofgraad der bodem L° grond van

—kalium-- en fosfortoetandc1er bodem (eventueei)[ indikatiegetallen
—gebruikwijze (eventueel) Jder soorten
—bodemsoort en kleihumuskomplex (eventueel)
—boclemprofiel -tot op 1 m (eventuei)
—gemid.d.elde hoogte der kniidlaag
—dichtheid. der kruidlaag

2
—soortenridom ) 3
—zaadprod.uktie per 'oioeiende plant )

—zaadproduktie per opname van 4 rn2 -



—aantal kiemplanten per 4 m2
4)

—aantal kiemplanten er geproduceerde hoeveelheid zaad per 4 m2 4)

—aantal vegeta-tieve planten per 4 rn2 5)
—lengt der bloels-tengels
—omvang van vege-tatieve gedeel-te der 'oloeiende plant 3)

—Tenslotte zal in een samenvatting getracht vwrden verbanden te leggen.

1)De gegevens 1oetneffende hoogte en dichtheid der knidlaag zijn
gemiddelden van juni 1973 en juni 1974,voor zover in dat laatste jaar

me-tingen zijn verricht,o-erigens zijn de gegevens van juni 1973

) De soortenrijkdom is doorgaans alleen besproken,als de opnamevlakken per
gradint van gelijke grootte zijn

3)Waarden als zaadprod.uktie,enz. per bloeiende plant worden allei beproken
bij rnécr dan 5 bloeiende plan-ten per opname.Deze waarden zijn gemeten in 1973

4)Doordat in 1973 op een -te laat tijdstip riet het veidwerk is begonnen,was
de informatie over aan-tallen kiemplanten onbetrouwbaar.De kiemplanten komen

n.l. grotendeels al zeer vroeg in he-t voorjaar op en zijn in mei aiweer groten.-
deels bovengronds verdwenen.

In'1974 zijn aantallen kiemplanten geteld. in de opnarnen der madelanclen
en in het grootste deel der opnamen in de wegbermen.In de mees-te opnamen wer—
den geen kiempJ.an-ten aingetroffen.

Naas-t he-b beschouwen van absolute aantallen kiemplanten,is het zinvol
aantallen kiernplanten te relateren aan de ter plaatse geproduceerde hoeveel—
heden'zaad.Daarom worden de aantallen kiemplanten meestal tevens besproken per
eanheici zaaclprothilctie van het vorige jaar (1973).Deze eenheid zaadproftuk-tie
is 100 cm zaadkoplengle per 4 m2.

Waarsohijnlijk zal de mate van opkomst van kiemplanten gerelateerd zijn
aan zaadproduktie over meerdere jaren.We hebben echter slechts de in 1973
geproduceerde hoeveelheid. zaad als maatstaf.

5)Deze gegevens zijn van 1974,angezien deze be-trouwbaarder zijn:..dan die van
1973.In 1973 zijn n.l. niet alle waarnemingen op een voldoende vroeg tijdstip
gedaan,zodat veel vegetatieve plan-ten op hettijdstip van waarneming al

bovengronds verdwenen waren.
Bij het bechouwen van aantallen niet bloeiende plan-ten kunnen we nags-b

de absolute. aantallen plan-ten ook percentages han-teren van niet 'oloeiencle
plan-ten op het -to-taal van alle grote (bloeiende en vegetatieve) plan-ten.:
Dit is o.m. gedaan in perceel 419.

Voorda-t we echter rela-ties proberen te legen tussen aantallen
niet bloeiende plan-ten en rijds milieu,anderzijds overige vitaliteitswaar—
den van Fhy-teuma,moe-ten we cons-tateren,dat de betekenis van eerstgenoemde vi—
taliteitswaarde voralsnog onduidelijk is.

Grote aantallen niet bloeiende plan-ten op een bepaalde plaats kunnen
n.l. enerzijds wijzen op een op dat mont guns-tig vestigingsmilieu,waar het

Phyteuma bestand s-terk word-b aangeimlcl.Anderzijds echter kunnen zij daarmee
verband houden,dat het milieu ter plaatse voor Phyteuma minder optimaal word-b,
waardoor minder plan-ten tot bloei geraken.

Voorts kunnen wellioht op een bepaalde plaats door allerlei schommelingen
i 'tandplaatsmilieu,die bij voorbeeldi ontstaan onder invloed van het weer,in
het ene seizoen verhoudingsgewijs meer plan-ten tot bloei geraken dan in he-b andere.

Zo is door laboratoriumonderzoek van D.M.Peg-tel gebleken,dat Phy-teuma plan-ten
zonder een bepaalde mate van vernalisatie (koude behandeling)niet -tot bloei
geraken.Verschillende ma-ternalisatie te velde van jaar -tot jaar en van plaats
to-b plaats en verschillende maten van gevoeligheid. der planen voor vernali—
satie zouden aldus een rol kunner. spelen. -
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Tens1ote is het mogelijk,öat vele planten,na 1 of meer jaren van zaad—
vrming,vervo1gens eeri jaar "rsten",waardoor ook bepaa1e schomrrielingen zouen
kunnen onsaan.

Dcrgelijke vragstukken rondorn öe niet bicelende planten zullen an ook
vooral rnede door onderzok over meerdere seizoenen gesprei. opgeheldrrö. moeten
woröen.Dit is slechts ten dele gerealiseerd.



Tabel 40 aeLijst van kensoorten,öie in e opnamenzijn aangetroffen.

Kiasse Nummer van
lager
synt axon

Naam van lager syntaxon

11 ,Bidentetea tripartiti

Agrostis stolonifera
Loliurn perenne
Juncus effusus
Elytrichia repe1
Rumex crispus
Lotus corniculatus
Lysirnachia nummulari a

Alopecurus geniculatus
POa trivialis
Ranunculus repens
Foa pratensis
Trifolium repens
Leontoclon autumnalls

1 GA.

I 6A.

16Ab
16Kb
16Ab
16Kb
16Ab2
16Ab2
16Ab8
1 GAb/i 6Ab8

16Kb8
1 GAb8

16/1 6/ 16Kb

Bidentetalia tripartiti

Polygono—Chenopodi on
Sisymbrietalia

Plantaginetalia majoris

Agropyro—Rumicion crispi

Rumici—Alopecureurh geniculati

Poö—Lolitum

17.Artemisietea vulgaris

Rumex obtusifolius
Chaeroohyl lum t emulum
GlechQma hederacea
(Neland.rium rubrum
Urtica cl.ioica

18.Epilobietea angustifolii

17
l7Kbl
17Ac
1 7A.c)

1 7Ac/1 7Ac1

Epilo'oium anistifo1ium 1 8A/ 1 8Aa Epi lobietaliaangustifolii

19 .Phragrniteaea

Equisetum fluviatie
Glyceria maxima
Lycopus europaeus
Myosotis scorpioides
Slum erectum
Glyceria fluitans
Phragmites australls
Iris pseudacorus
Nasturtium amphibium
Carex acu±±formis
Galium palustre

20 .Koeleri c—C oryneohoretea

Glycerio—S parganion
Phragmitetalia

20
20Ba4 Agrostietum tenuis

Plygonum hydropiper hA

1 2Chenoodietea
Polygonum persicaria l2Aa
Linaria vulgaris 12B

16.Plan-tagine-tea maiorls

Alliario—Chaerophylletum temuli
Aegopodion pcdaarrae

Agroyro repentis—Aegopod-ietum podagr.

19

19

19.

19/12A
19/i 9A

19A/19Aa
19/1 9B

1 9/1 9B
19/1 9Bb
l9Ca
l9Ca

Nasturt io—Glyceriet all a

Oenanthion aquaticae
Magnocarici on

Rumex ace-tosella
Campanula ro-tu: idifolia



Tabel 4ObLljst van kensoorten,öie in de opnamen zijn aangetroffen.

Kiasse. Numrner van Naam van lager synt axon
lager'
synt axon

25 .Molionlo-.1rrhenatheretea
Holcus lanatus 25
Rum?x acetosa 25
Flantago lanoe9lata 25

Cardamine pra-tensis 25

Cerastium holosteoldes 25

Viola oracca 25

Trifolium pratense 25

_runella vulgaris 25
Lysimachi,a vIllgari•3 25A Molinietalia
Rhinanthi.s,serotinus 251
Lyohnisf'lQs—oucuii 25A , '

Achillea ptarmioa 251
Angelica sylvetris 251
Equisetiimpalustre 25
isiurn palustre 251
Descharnpsia caespitosa 251 ....,,,

_alium. uliginosum 251
Lotus u.llginosus 25Aa Clhion palustris
Carex panicea 25Aa
Caitba palustris 25Aa
Crepis Daludosa 25Aa

_uhcus acutiflorus 251a1 Crepido—Juncetum acutiflori

Lythrum salicaria 25Kb Filipenclulion

Hyperioum tetrapterum 25Kb
Fill pendula ulmarea 25Ab1 Valeri ano—Fi ii penclul.ètum
Valeriana officinalis 25Kb
JUnGUS Thongloieratus 251c Junco—Molini on
Suocisa pratënsis.' 251c
Rniculus ,•aori 25B/25Ba Arrhenatherion elatioris
Herocleum sphondylium 25B/25Ba
Festuca pratensis 25B/25Ba
Dactylls glomerata 25B/25Ba
Lathyrus pratensis 25B/25Ba
Bellis perennis 25B/25Ba
Chrysanthemum leucanthemum 25B/25Ba
Alopecurus pratensis 25B/25Ba
Arrhenatherum elatius 25Ba1 Arrhentheretum elatioris
Calium mollugo—mollugo 25Bai
Phleum pratense 25Ba3 Lollo—Cynosuretum
Cynosurus cristatus 25Ba3

26 .Montio—Cardarnjnetea

Epilobium obscurum 26Aa Cardamino—Hontion
Chrysosplenium alternif. 261a4 Fellio—Conooephaletum

27.Parvocarice-tea

Viola palus-tris 271/27Aa Caricion curto—n-grae
Carex nigra 27A/271a
Carex echinata 271/271a/271a1 Caricetum curto—nigrae
Carex curta 271/27Aa/27Aa1



_Tabel 40 c.Lijst van kensoorten en begeleiöethe soorten,ie in e
opnarnen zijn aange-troffen:

30 .NaroCallun.
Potentilla erecta
Carex ovalis

30
30A a Violion oaninae

32 .Franu1etea
Salix cinerea
Salix aurita

32/32A/32Aa Salicion cinereae

34. Rhamno—Prune-t e a

Rosa canina
Viburnum OpUlus

35 .Alnetea glutinosae

34A Prunetalia spinosae

Alnus glu-tinosa 35Aa

37
37:

Alnion glutinosae

Melampyrum pratense
Hieracium laevigatum
Majanthemum bifolium
Coryöalis olaviculata
(Holous mollis
Populus traula

38 .Querco—Faetea
Anemone
Ranunculus ficaria
Héclera helix
IVloehringia trinerva-
AIoxa moschatellina
Dryopteris filix—mas
Polygonatum mul-tiflorum
Scrophularia nodosa
Athyrium filix—femina
tachys sylvatica
Stellaria holos-tea
(Melandrium rubrurn

37
37Aa
37Aa
37Aa
3 7Aa)
3 7Aa/ 37Aa2

Begeleidene soor-ten

Anthoxant burn odora-turn
Pestuca rubra
Taraxacurn spec.
Anthriscus sylvestris
Agrostis tenuis
Veronica chamaedrys
Ajuga rep-tans
Stellaria graminea
Achillea millefolium
Luzula campestris
Rubus spec.
Veronica arvensis
Bromus rnollis

Viola rivirLjana
Mentha aqua-tica
Crataegas spec.
Galeopsis tetrahi-t
Prunus serotina
uercus spec.
Rhinan-thus minor
Carex remota
Equisetum arvense
Aichemi ha vulgari s
Calamagrostis canescens
Phalarj s arundinacea
Potentihla erec-ta

Carex rostra-ta
Cirsiurn arvense
Epilobium parviflorum
Eupatoriuin camiabiurn
Festuca ovina
flydroco-tyle vlgaris
Luzula mul-tiflora
Sorbus aucuparia
Stehlaria med.ea

Veronica officinahis
Hieracium pilosehla
Bromus racemosus

37 .Querce±e—robori—pe-traeae
Pterid.ium aquihinum
Lonicera periclymenum

Quercion robori—pe-traeae

Fago—Queroetum

Fagetalia sylvaticae

Alno—Padi on

Ste han 0—C arpinetum-

38
38
38
38
38A
38A
38A -:

38A
38Aa
38Aa
38Ab1
38Aa)



Tabel 40 cl.Lijst van in e kensoortendiagrammen gehaiteerde
vegetatie—eenheden.

Kiasse €i' Nummer van Naam van lager syn-baxon
lager
synt axon

1i,Bid.entetea trioar-titi

12.Chenopoöie-tea

16.Plantaginetea majoris

i6Kb8 Poö—Lolitum

17.Artemisietea vulgaris

.18.plobietea angustifolii

19.?hraitea
190a Magnocaricion

20.Yoelerio.-Oorynephoretea

25 ,Molinio—Arrhenatheretea
25A Molinietalia
25Aa Caithion palustris
25Ab Filipendulion
25Ac Junco—Molinion

25Ba Arrhenatherion. elatioris

26 .Montio—Caraminetea

27 ,Parvocarjoe-bea

3Naröo—Caliunetea

32 .Frangnletea

4 .Rhamno—Prunet ea

35.Alneea glu-tinosae

37.Quercetea ro'oori—petraeae

38 .uerco—Fagetea

Rest



Tabei4l. }Cort overzicht van in.ikatorwaarden van soorten t.a.v.:

r.elatieve liohtsterkte, vochtigheid, zuurgraad. en stikstofri jkd.om,

(naar Ellenberg, 1975).

'L Light figures (occurance in relation to rdative light intensity during summer time)
I full shadow plant, often receiving less than 1%, rarely receiving more than 30% of full

day light

2 betweenland3
3 shadow plant

4 brween3and5
•

S half shadow plant, receiving more than 10%, but mostly less than 100%

6 between5and7
7 half light plant

8 berween7and9
9 fdilighc plant, rarely receiving less tlun 50%

() tree seedling in the undergrowth of lorests

F = Moisture figure" (occurance in relation to soil moisture •r water levd)

I in extremely dry soils, c. g. bare rocks

• 3 indrysoils
S in fre5h soils, i.e. under intermediate conditions

7. in moist soils which do not dry out

9 in wet, often not well aerated soils

10 in frequently inund.zted soils

11 water plant whose leaves mostly are in contact with the open atmosphere

12 underwatcr plant, most wbolly immersed in water

K = Rcaction figure (occurance in relation tosoil reaction)

I only in very acid soils

3 mostly in acid soils

5 mostly in weakly acid soils

7 mostly in neutral soils, but also in acid arid basic ones

9 only in neutral or basic soils

N = Nitrogen figure" (occurance in relation tothe ammonia or nitrate supply)
I only in soils very poor in mineral nitrogcrs . *

3 mostly inpoor soils

5 mostly in i,iterrnediatr soils

7 mostly in soils rich in mineral nitrogen

8 nirroyei indicztor
9 only in soils very rich in mineral nitrogen (indicating pollution, manure deposits or

imilars)



Tabel 41b Toeliobting bij 9.nikatie getallen" van de Vries, é.a.(1957),

bd I. Al ,iefl' vce! Jiileld (4 \') v:l gr'I;t iil.' en n urn i'.u!kr (Iv.;) Villfl'
a IC! ,'rc' /r 'q;t tie' fo'etti, t'Pt& e ( 7.7 it I',) J / /,. f7/(/,f I ii fl! l' (F h/i, '/ i(ir,i iiitiiih7i.7

f;r ,,;1i,.eII;ii(UIjaCI(u?S.

'.O( de n. idt crop. d:t de egi.vcn CIJIC., )7 7.7 70f,I) '.), I61',' 'ltfdli'l7'fl
d I'1 t',nc i eijl'ei: '1dc \'uur 001 j)el''.Jt. u!k'' ',\ Li! :kt 'ii, h,it ke't

'o asU: vai d,7 Son dc' r in 1. ''7L''c''''C,yg)Lt2!((C7,77l is.
this d': ,'"kth'id Sc)(H ten als ie7c)1 :'it. '1/lIeu '.oi kin
\ii '-aIIL(, ((IC ii iflilILIL' LhLI JO g;lIun7t:l wdL'n 'O'er ,ii tie Jg\ cursiet

1¼'fclt C tht' ihi?/t,'S iiicf:c'a(c,, (hUt th 11ilh", " ii' Ri'J .7 •' i.s fwuf.v ,iu• ,,,i,,,!:','i'
s,,,, A appi' iv 1001 jle?1v.!izs rriutcl iii 1 ii,! ,' i;'i ia a,' ifi,i at I, 'rn1 !)O' of iii''
ui.': ,'fi1i' r /' 'S a/C CI liUCiI1l'UIc'c/ 10 OiiC' ((I 17/CC ('J 11/" (/1 'F' '.fI' '/i7'7/ Jariiii i; tint 1','i"Ij IC
i/fl '.7(5 /7 ;( bC c'ci7',t, A'i'ed as preserwc' i/j,fj(ti(c)i .,, ( /7, // ç of '7J7('/j,'5, (l7 '(7(/7 1017 in ((sr
10 aravrA:nJ.c, tic ikilic:i.:c'tI.

(3 :l;trtksv j,e ((I v vpC af,tsr') (7):
echt itnoilarzd (.1:a)'fit'!d) .

• I'., 'uiwcidct/ic.tv (/,I.'ftIF/C')

wkSelV/eide (i('c'i nate pa.'Iw'c') .
c..hte \vI'itIC (('are pC(x11irL) 100

\'g . \ .ellLTgllcidSgI'aiiLI (ii dL'l,'tCC al IiwithIi/v) (?,i :

dr.j.v (fin') ' 100
fl,'I'' I'l I vac'lil !IOtI(i( nil (ii7urnel W(it(lCiiIt!'Fl() —— 33
t'Itii (litti'iid) f. 3

iou
(Js (;ronilsoon (S - flit' ofseii) (7,) — k'L'ihu;,L:s !J:s' C (('/1 .. "fct,—f;u."urs e!,iss):

iinnd ......'" — 100 Ia. U C) ',, 100
.ztvcl ii7iaCh'('!IF7', . . . '. — 50 1 '' II— C)',, — 3))
k ti (:'f.:,i') 0 2 71 .41)",, — . I)
vi:!:: ifi)Il.I (pcwi wit) •.- '' SO 3 41.— "70',, •..

Cfl(j'i'.tt) ' 100 4') ('l-i00', —
F 100

Alk ;,JkalitciI (.fic .-' a/ka! i/lily):
p1 1-7., 1cr:

5.05 . icrk i,ur (.sfrr',;r,'Iv (tel,!) 100
O5. 5,50 ma(iij 'au' (niwic'arrhi t:cO!) 5))
5,55 (,r) - zvak ;uur (1'rai1y ciif) .' 0
(() .71)0 .-' bijna nit tiael (it/insist lit'utiti!) I 50.

7,00 . alkali'.clt (c!/ia!i71C) . i 100
en KI P— 'i K—tocsri lU (l's i/FlU KS P— iiitf l','- 'rr,nv) : (7,)
,.Jceht (pow) 100
nnr.'u!J.sir,dc (iii', ufJieka/) — 50
:u: (m''dci'ate') . — 0
,'k(end (s.'ffiric',zt) I' 50

(s't'od) '
. :.

. —.

' 100

'l'abel 4ic. Kort overzioht van kategorin van 1evenvormen en anatomisch—
orfo1ogisobe bouwtypen. (Ellenberg, 1975).

Life fort' in the sense of RAUNKIAER,
i.e. according to the position of the buds during winter time' Phneropbyte, tree normally growing more than 5 rn tall
N Nanopb.veropl7yte, shrub or small tree, 0,5—5m tall
Z Wo0dy Chanmuphytc, dwarf shrub (.,Zwergstrauch)
C He'rbacro Chanaeplryte, herb with buds above the ground
H Heinicrjp:oph.yte, buds near the ground
C Ccoplryre, buds within the soil, often with storing organs
T Thtrop Jryce, short living annuals plant
A Hyd"op!ryte, squacicplant with normally immersed buds

ip Epp77:z, attached to living plants
rooting in the soil, but leaning on other plants

lip H4.P.xr.zjt. Iceding upon other plants, but with green leaves
Vp Fk2P.iranr (Vollpar5sit).
$ £'r,phyre, feeding upon dead organic mactrial . . - —.

Ai$'I Aiacomical scruccurc, with regard to the water balance and gas exchange (see Fig. 1)
7hiC,waXzr plant

l'a kLrxph.c. with aeration tissue mainly in the underground organs
¼ ocphc, with soft shadow k3ves

s ttht with bard kavcs and roots
lJ['1.,((i.J(
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Spica—
turn op—

namen

Tabel 42 b

viak 6,9 5,9 3,7 5,4
weiland.

greppel 6,8 6,3 4,2 5,0

wand.

S 8 6,6 ,8 (9,1) 4,4

9 6,5 7,3 (5,8) 4,4

Beren L V Z N = Cs

0pnane
B 4 7,.0

1 ',o
2 6,7

3 6,4

5 6,1

(5,7)
(5,7)
(5,6)
5,6

6,8

(4,1) 5,6
(5,2) 5,9
(48) (6,4)
(4,2) 5,1

3,9 4,4

4
0,4
0
6

6

0

5

3

6

0

.

.

=voohtigheid.sgraad.

=zuurgraad.

N=stikstofgehalte
—

van de kruid1aagd.at
wijs-t op wisselend. vooht

F 1 6,8

2 6,7

3 6,4

6,0

4,4
5,8

(4,3) 3,2
(4,5) (4,6)

3,2 4,1

8
0
9

0

2

1
,

= =% van de kruid.laag,
dat wijst op een meer of
mind.er regelmatig onder
water staan van de bodem

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

vlakke 6,9 5,4 3,7 4,2 • —9,4 —17,5 .

Wegberm Gasteren—
berm

.

Loon
greppel 6,8 6,5 4,3 4,9 —25,5 —10,5

wand. . . =gebruikswijze

Ho'at—

2eb±.
(echt hooiland=—100,
hooiweide=—33,WiSSel—

wallen weid.e=÷33,eohte weide
Opnamefl

T 1 6,7

2 7,3

u (6,6)

V 1 6,8

2 6,4

w I (6,6)

2 ,2
3 (5,5)

D 8 6,9

9 6,0

5,9
.6,0

(7,5)

6,0
6,5

(6,4)

5,9
(5,7)
6,9
7,0

4,6 5,0

5,7 4,8

(5,9) (4,5)
4,0 4,7
3,4 2,7

(,i) 5,2
4,1 4,3

(5,3) (6,0)
57 6,4

3,7 5,2

26
18

39

9
44

11

8
2

10

17

1

0

0
0

t

0
0

19

11

.

=÷ioo)
g,=grond.soori(zand=100,
zavel=_50,klei=0,Veflige
grond=÷50,veen=+l 00)
=k1eihumus—k1aSSe (o—
io%=_100,i1_20=—50,21—
40%=0,41—60$=+50,61—1 oo%

+ioo)
Pt en Kt=P— en K—toestanci

(sleoht=_i00,onvold-onde

goed.=÷100)

H 3 (6,7) (6,7) (4,7) (5,5) 26 0

Kit Gebr. Pt Kt

—11,7 —7,9 —5,7 —7,2

—2,6 —18,5 —16,8 —13,0



II b • Onderzoek aan de ruimtelijke variatie

Serie A

Resultaton Phyteumanigriim

Made landen

4ging.(zie fig.3,kaart 5 en fig.6,kaart 5a)Populierenbosje en madeland
nabij brug over Taarlosche Diep.De opname A8 ligt midden in het bosje,Al ligt
aan de rand,A4 lig-t verderop in het mad.eland,A5 nog verder.

Opname A6 lig-t ± 100 rn verderop achter een wilgestriiik,A7 grenst aan
A6 en 1i verder van deze struik af..

Aantallen bloelende Phyteuma's.(ie fig.18a)Serie_A8—A5:in het bosje
(A8 en Al) veel Phyteurna's per4vierkante rneter,even buiten het bosje ook nog
veel Phyteumats (in A4 zelfs meer dan in A8 en A1),verder het land in veel
minder (AS).

Serie A6,A7:in AG veel Phyteuma's,in A7 geen.

Vegetatietypering.VerwantschaDsdiagram(zje fig. 17):Blijkens het ver—
wantschapsdiagram zijn in dit perceel 3 groepen opnaen te onderscheiede:A8±A1
(in het bosje),A4+A5 (verder het land in) en A6+A7 (achter de vi1gestruik.

Kensoortendia'ammen (zie fig.18a):In AS en Al (iz het bosje) is Hokus
mollis zeer sterk verteenwoordigd,waarschijn1ijk in samenhang met de sterke
mate van beschaduwiig.In de opnamen A4,5,6en 7 daarentegen zijn kensoorten
der Molinio—Arrhenatheretea het sterkst ver-tegenwoordigd.

In AS is het Magnocaricion sterk vertegenwoordigd,weliswaar allean in
de vorm van Carex acutiformis.In A4,6, en7 is Carex acutiformis in minder sterke
mate aanwezig,in Al en A5 in nog veel minder sterke mate.Carex acutiformis
groeit in dit perceel duidelijk in bredestroken,die dwars op het perceel ge—
legen zijn.

Tn A4 en A5 groeit veel Lotus uliginosus (Caithion).
Terwijl in AS geen kensoorten van het Po—Loliötirn vertegenwoordigd

zijn,tredBn Poa trivialis en Ranunculus repens in Al en meer nog in PA en 5
in sterke mate naar voren.Dit zou kunnen wijzen op een vanuit het bosje in de
richting van het madeland toenemend instabiele siuatie. -

anneer men AG en A7 met elkaar vergelijkt,dan blijkt,da-t het Poö—Loli—
etum nogal sterk vertegenwoordigd is in A7,maar niet in A6.A7 is wat ruiger
door s-tèrker aanwezigheid van Filipendula ulmarea (Filipendulion).

Mate -an beschaduwingRelatieve lichtsterkte zie tabel 41):de relatieve
lichtsterkte in de kruidlaag wordt uiteraard nie-t allenbe5nvload door bescha—
duwing door bomen en sruien,maar ook door hoogte en dichtheid der kruidlaag.
De waarden voor de relatieve lichtsterkte,zoals die door de vegetatie wordt
aangegeven,lopen weinig uiteen en schomnielen om de waarde G,5—7 (de waarde,die
hoort bij halflichtplanten)De waarde neemt af van AS naar Al en weer toe naar
A4,5,en 7.De waarde is in A7 hoger dan in A6.

De mate van beschaduwing,die in AS en Al kl hoger is dan in A4(terwijl
A5 vriijwel onbeschaduwd is,en die in AG hoger is dan in A7 lijkt aldus nauwe—
lijks doorde vegetatie te worden aangegeven. -

Hellingsgraacl.(zie tabel 2)De meeste opnamen liggen in viak terrein.
De opnamen en AG hellen beide nogal af naar de sloot.

Vochtigheidsgraad der bodem.(zie tabel 41 en fig.18a),De waarden schom—
inelen ongeveer om de waarde 6,5 (goed doorvochtigde maar niet nat-te bodem).
De vochtigheid is het grootst in A4 en A8,in A5,6,en 7 iets lager,inAl het laagst.
De voclitigheid is in A7 ongeveer gelijk aan die in AG.

Wannee-,r wekijken naar het aandeel van de wisselvochtindikatoren in de
vegetätie,cian blijict dit groot te zijn in A8,gering in A1,in A4 weer groot,
in A5 iets minder en in A7 wear lets minder.Tussen A6 en A7 is wat dat betreft



weinig verschil.

Zuurgraad der 'codem (zie tabel 41 en fig.18a).De waarden lopen uiteen
van 3l (zure bodem,Al) tot 6,4 (zwak zuur,A6).Dezuurgra'.d neemt toe van A8
naar Al,neemt weer af naar A4,5,6en 7.In A7 is de aarde gelijk aan die in A6.

Stikstofgehalte der bodern.(zie tabel 41 en fig.18a).De waarden schom—
melen om de 5 (rna-tig stikstofrijk).De stikstofrijkdom neemt i'ts toe van A8
via Al naar A4 en 5.De waarde is in A6 lager dan in A7.

Gebruikswijze.(zie tabel 41 en fig. 18a).In de opnamen A8 en Al zijn de
hooilandplanten s-terker vertegenwoordigd da' in A4 en A5,hetgeen verband zal
houden me een rninder intensief beheer in het bosje.Dit zal daarme verband
houden,dat de opnamen A8 en Al gelegen zijn aan en bprijlaañ naar het madeland.
De vegetatie z1 hier dan ook in vi'oegere tijen iuinder intensief zijn gebikt
(aithans beweid),vooral nadat in recente tijd de oprijlaan in onbruik is erakt.
Althans gedurende de onderzoeksperiode is de vegetatie in het bosje en langs d.e
rand niet gemaaid.

BodemprofieL(ziea'oe1 4•4 ).Zoals in 1972 is vastgesteld,besteat
de bovenste:25cmvan do bodem in de buurt van de opiamen Al en A4 uit een meng—
sel van zánd en klei.Daaronder treft men tot op 80 cm klei aan en vervolgens
zand.

Gemiddelde hoocte der kruidlaag.(zie fig.18a en 18b).De vegettie is het
hoogst in A8 en Al,zeer laag in A4 en weer iets hoer in A5,6,en 7.In A6 is de
vegetatie iets hoger dan in A?.

Dichtheid der kruidlaa.(zie fig.l8a en 18b).De dichtheid is in Al en
A8 het geringst,hoger in A4,nog hoger in A5 en weer iets lager in A6 en A?.
Tussen de beide laatste opnamen is er wat dat betreft geen verschil.

Dikte van pakket dood. materiaal.(zie fig18a en 18b).In opname A8 treft
men een zeer dik pakket dood materiaal aan.In A1,A4,ei A5 neemt de d.iicte van
di-Vpakiet af.In opname A6 is de laag dooci matriaal dikker dan in A?.

Soortenrijkdom.(zie fig.18a en 18b).Vanuit het bosje naar het madeland.
wordt de flora soortenrijker.In het bcsje wordt voorts het aspect vooral bepaald
door grassen en Carex acutiformis,terwijl in het madeland meer dicotylen naar
voren treden.

Zaadproduktie per bloeiend.e plant.(zie fig. l8b).De zaadproduktie
per piant,resultante van de zaadproduktie per bloeistengel en het aantal bloei—
stengels per plant,neemt in belangrijke mate af vanuit het bosje in de rich—
ting van het madefland (van A8 via Al,A4 naar A5).De aadprodukie is in A6 van
dezelfcle grootte als in A8.

Zaadprod.uktie per opname van 4 m2(zie fig.l8'o).De zaadprod.uktie per

4 m2,resultante van zaadprocl.uktie per plant ei-i aantallen plAnten per 4 m2,neemt
eveneens af van A8 naar A5.De afname van A8 naar A4 is minder extreem door
het grote aantal planten in A4.In A5 is de to-tale zaadproduktie zeer laag.
In A6 is deze van deelfde orde als in A4.

Aantal kiemplanten per 4 m2(zie fig.18b).Serie A8—A5:het absolute aan—
-tal kie1anten neemt zeer sterk af van A8 naar A5.Het aantal kiemplanten per
eenheid zaadproduktie vertoont eveneens een afname,maar in minder sterke mate.
Het kiemingsmilieu is in A8 blijkbaar zeer gunstig,veel meer van in Al—A5.
Serie A6,A7:In A6 treft men zeer veel kiemplanten aan per eenheid zaadproduktie,
zelfs nog meer dan in A8.In A7 relatief zeer weinig kiemplanten.



Aantal vege-tatieve olanten oer 4 m2.(zie fig.18b).In dit perceel treffen
we in de opnamen over het algemeen grote aantallen vege-ta-tieve planten aan.
Van A8 naar Al toename,naar A4 en 5 weer afname.In AT een vgetatieve planten

Lengte der bioeistengels.(zje fig.18b).Serje A9—A5:in A8 zeer lange
bloeistengels (36 om),in Al geringere leng-te (27 cm),verder nog enige afname
in leng-te nar A4 en A5.In A6 zijn. de stehgels even lang als in A5.

Omvang van vegetatieve gedeelte der bloejende plant.(zie fig.18a).
Deze i&in.A8. en A5 bepaald op lO—6—'74.In het bosje (A8) is de omvang

(hoogte en breedte) van het vegeta-tive gedeelte van tie plan-t duidelijk gro-ter
dan in het madeland (A5),het aan-tal blatieren is groter.-berwij]. tieze bladeren
gemiddeld ruim 3 maal zo groot zijn.

Samenvat-ting serie A

Samengeva-t kan worden ges-teld,dat van A8 via A1,en A4 naar A5 tie
mate van beschaduwing door bomenen struiken afneet (zie ook onders-taan5. sche—
ma)De vege-ta-tie word-t in d-eze rich-ting dichter em 1ager.De soortenrijktiom
wordt,waarschijnlijk in hooftizaak in relatie met afname van de mate van bescha—
thiiin,groter.Het 'oeheer i in het madeland intensiever geweest dan in het - -bosje,cle vegeta-tie is hier meer insabièj..

De vochtigheid vertoont langs daze gradint een iets wisselenti verloop.
De voedselrijc1ony'is in liet madelanti gro-ter dan in het bosje. -

Dc bloeiende plan-ten zijn in het bosje veel gro-ter dan in het madeland.
ze produceren veel meer zaad.He-t zaad vintit in het bosje een beter Iiemings—
milieu dan in he-t matielanci (wellich-t vooral in samenhang met tie hoevelheid
dood materiaal ?).(zie ook onderstaand schema)

Wanneer we A6 en A7 met elka-ar vergelijken,dan zien we,da-t A6
sterker beschatiuwd wordt dan A7,hetgeen in geringe mate uit tie sameistelling
van tie vegeta-tie valt af te lezen.

De verschillen. tussen beide oPnamen 'oestaan overigens slech-ts hieruit,
dat in A7 het stikstofgehal-te hoger is.

De zaadproduktie per plant is_in A6 hbg (als in A8).
Het aantal kiemplan-ten is in A6 zeer hoog (rela-tief flog hoger da in

A8),terwijl in A7 slechts ankele kiemplanen zijn aangetroffen.aarschijn1ij1c
-houtit dit toch daarmee verband,da-t AG veel sterker wortit beschacluwti (het pakket
dood materiaal is hier,onder tie wilgestruik,-bevenv-eel dikker).



Schematisch overzicht serie A8—5.(zie ook fig.18a en 18b).

populierenbosje madeland.

aantal bloelende zeer veel Phyteuma's geleidelijke afname in
Phyteuma' s aant alien
vegeta-tie aspect grassen en Carex acutiformi meer dicotylen

vegeta-tie typering geen Plantagine-tea toename van kensoorten der
veel Carex acutiformis Plantajnete3
veel Hoicus mollis minder Carex acu-tiformis

meer Cal-thion

minder Hoicus mollis
beschaduwing sierke beschathiwi.ng geleidelijke oergang naar

onbeschaciuwö. terrein

voch-tigheiö. geen duidelijke verschiilen,schommelena. van matig voch—
tig tot vochtig

zuurgraad matig zuur tot zuur minder dan matig zuur

stikstof ri.-tig stikstofri'jk lets stikstofrijker

gebruikswijze minder intensief gebrui.kt meer intensief gebruikt

hoogte der vege-ta-- afname van hoogte
tie

dlchthcjd der ye— toename van diclytheid
get at I e

dikte van pakket af name
dood materiaal
soortenrjkdom soortenarrn soortenrijker

zaadproduktie per vrij hoge zaadproduktie sterke afname van zaadpro—
plant duktie -

aantal kiempianten zeer veel zeer sterke cfname

aantal kiemplanten zeer veel minder sterke afname
per eenheid zaad—
produlc-tie

aantal vege-ta-tieve wisselend verloop,gemiddeld
pianten meer in het bosje dan in het madelarid

lengte der bloei— zeer lange bloeistengels geleidelijke afname in
stengels leng-te
omvang vegetatief zeer forse planten net kleine plan-ten met zeer
gedeel-te der plant gro-te 'oladeren kleine bladeren
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Series E en_G (perceel 419)

Serie E1,E2,E3

Ligging.(zie fig.4,kaart 4 en fig5,kaart 4a).Madeland aan bet Taarlosche
Diep.Opname El lit half op de oeverwal,E2 en E3 liggen grenzend. aan elkaar
en aan El verder van de Oeverwal af.

Aantallen bloeiende Pheumas.(zie fig. 19a).In El geen Phyteuma's,
in E2 vrij veel,in E3 slechts enkele.

tabel 3),De opnamen hellen lets af vanaf
de oeverwal in westelijke richting.

Ma-be van hesohaduwing.(zie tabel 3).In dit perceel is van besohaduwing
door bornen enstruiken goon sprake.De waarden,die voor do relatieve lich-tsterkbe
.(tabei 41) zijn berekend in de opriamen El t/m E3 ontlopen elkaar nauwelijks.
Aangezien dit ook larigs do overige gradiënten het geval is,wordi in dit perceel
aan deze faktor vercier geen aanciacht geschonken.

• Vegetatiety-Dering(zie fig.19a).Uit het kensoor-tendiagram valt op te
maken,datde belangrijksteversohillen tussen E1,E2,en E3 daaruit bestaan,da-t
in E2 meer storingsindika-toren (soorten der Plantaginetea) aanwezig zij1 dan
in El en in E3,in E3 minder dan in El.

• In El groeit veel Anthriscus sylvestris,in E2 veel minder,in E3 geen.
Volgens Westhof en den Held is deze soort kensoort van he-b nthrisco--Prxinetum
en differentirende soort van het Valeriano—Filipendule-tum.In het oderhavige
gebied is Anthriscus sylvestris echter zeer stork aan de oeverwal gebondén,
samen met de eenheid Artemisietea vulgaris (zie ook Schotsman,1974),die in alle
drie, opnamen in geringe mate is vertegenwoordigd.

In alle drie opnamen vormen de kensoorten der Molinio—Arrhenatheretea
(vochbige graslanden) de grootste groep.erder treft men in elke opname Carex
acutiformis aan (Magnooaricion),kensoor-ten van Filipendulionen Arrhenatherion.
Verder 'indt men in alle drie opnamen Anemone nemorosa,vooral in E3,waar voorts
kensoorten van he-b Calthion in geringe mate veretegenwoordigd. zijn.

Vochtigheidsgraaö. der bodem.(zie fig.19a).Er valt een geringe toename
in voch-tigheid le constateren van El. naar E3.De gemiddelde waarde is 6 (thatig
vocitig)Tiise1vooh-tindikatoren zijn he-b sterkst aanwezig in E2,iets minder
in E3,nog minder in El. . -.

Zuurgraad der..bodem;(zie tabel 4l).De gegevens aangaande zuurgraad zijn
in di —eroeel overwegend onbetrouwbaar.

Stikstofgehalte der bod.em.(zie fig.19a).Afnamé van 6,4 (stikstofrijk)
in El tot 4,9 (matig stikstofrijk) in E3.

Fosfor—toestand.(zie fig.19b).Overwegend rnatig—onvoldoende,geringe afname
in rijkdom van El naar E3.

Kalium—toestand,(zie fig.l9b).Als fosfor—toestand.

Bodemprofiel.(zie tabe]. 4:4.) -In El bestaat de bovenste 50 cm
ult humeus,slibrijk zand,terwijl in E2 en E3 dboem tot op 60 cm bestaat ui-b
zandige klei.In El bestaat he-b profiel tot op 100 cm diepte grotendeels uit
zand,in E2 en E3 vindt men op 60--100 cm diepte vette klei met veenresben.

Kleihumus komplex.(zie flg.19b).Het ldei—humusgehalte ligt gemiddel5.
• in do kiasse 20—40%.Er is een -boename van El naar E3.

Gemidd.elde hoogte der kruidlaag.(zie fig.19c).Er is een duidelijke af—
name in hoogte van El naar E3.De overgang is he-b grootsts van E2 naar 53.



Dichthejdder kruidlaag.(zie fig19c).Afname van El naar E3.

Soor-tenrijkdom.(zie fig.19c),Ongeveer gelijk in a.lle drie opnamen.

Samenvatting serie E1,2,3.
Zoals vermelö. is Anthriscus sylvestris in dit gebeid sterk gebonden

aan de oeverwal.Het voorkomen van deze soor-t hangt waarschijnlijk sann met
het feit,dat de bodem ter plaatse een meer zandig karalcter heeft (grof zand
het dich-tst. bij de beek op cle oeverwal afgezet) en in vroegere tijden opgehoogd
werd. met organisch materaal uit d.e beek.Di-b stemt overeen met wat in het bo
venstaande is gekonkludeerd:he-t bodemprofiel bevt dichter bij de beek meer
zand,het kleihumus gehalte is geringer,de voedselrijkdom (N,P,c) neemt af in
de richting oeverwal—made land.

Waarschijnlijk in sanienhang daarmee wordt het aspect der vegetatie op
de oeverwal meer bepaalc3. door grassen.terwijl van de oeverwal af allerlel di—
cotylen meer naar voren tredeñ ende vegeta±ielager en mincler dicht wordi.

Van de oeverwal af landinwaarts wordt de bodem iets vochtiger.
In opname E2,iaar de meeste Phyteuma's staan,is de boö.emvochtigheid het

meest onderhevig aan wisselingen.Wellicht in samenhang daarmee zijn kensoor—
ten d.er Plantaginetea hier het sterkst vertegenwoordigd.

Serie E9.E4,E5

Ligging.(zie fig.4,kaart 4 en fig.5,kaart 4a).De opnamenseries
E9,4,en 5 en E6,8 zijn beide gelegen nabij de beek in een hoek van het perceel,
waar de Phy-teuma's he-t meest talrijk zijn en het meest fors van afmetingen.
In di perceelgedeelte treft men ook veel Anemone nemorosa aan.Deze soort kom-t
in perceel 419 zo massaal voor,dat de plantengroei in haar bloeitijd helemaal
wit is van de anemonen.

De beide series liggen in een traiisekt vanaf de oeverwai,lbodrecht op
de beck.De opname E9 11g1 op de oeverwal,grenzenc3. aan de beek.Opname E4 ligt
÷ 7m verder he-t land in en jets lager,E5 ligt vanaf E4 gerekend..+ 15m verder
en nog iets lager.

AantaUen bloeien5e Phyteuma's.(zie fig.19a).Op de oeverwal treft men
vrijwel geen Phyteuma's aan (in E9n exemplaar),rond en in E4 vrij veel,ronc3.
enin E5 weer minder.

Hellingsgraad en exnositie.(zie tabel 3).Opname E9 ligt horizontaal,
opnamen E4 en E5 hellen iets af in westelijke riching.

Vegetatietyper.ing.(zie fig.19a).Vanaf de oeverwal landinwaa±ts zien
een a±name van het aandeel der storingsindikatoren in de vegetatie.Ook hier
zien we,dat Anthrisous sylvestris samen met de eenheid M—temisietea vi.ilgaris
vooral aan. de oeverwal is gebonden (E9).Dat de bodern vanafde oeverwal land—
inwaarts vochtiger wordtblijkt al uit de afname van kensoorten van het Arrhe—
natherion (Glanshaver—verbond) en toename van Carex acutiforis (iagooaricion,
verhonö. der gro-te zeggen,verbond ui-t de klasse der Phragmitea) en kensoorten
der Molinie-talia (pijpestrootjësorde,klasse der Mol.Arrhenatheretea).

Anemone nemorosa is vooral in opname E4,waar de meeste hyteuma's staan,
het rijkst vertegenwoorcligd.

Voch-tigheidsgraad der bodem.(zie fig.19a).De vochtigheid neemt toe vanaf
de oeverwal (E9) naar E5.De gemiddelde waarde is weer 6 (matig vochtig).De
voohtigheid is in E4 (nabij de oeverwal) miner aan wisselingen onderhevig
dan in E9 en E5



Stikstofgehalte.(zje fig.19a).Afnarne van stikstofrijk op de oeverwal
tot matig stikstofrijk verder van de wal in E4 en E5.

P—toestand.(zie fig.19b)Afnemenö. van minder dan rnatig F—rijk op de oever—
wal tot onvoldoende P—rijk in E5.

K—toestand.(zie fig.19b).Ongeveer hetzelfde beeld

Grondsoort en klei—humusgehalte.(zie fig.19b).Op de oeverwal is de bodem
zandiger,terwijl het klei—hurnusgehalte lager is.Dit gehalte nernt in cie richting
van E4 en E5 toe,waar meer aanwijzingen zijn voor een veniger karakter van de
bodem.

Gemidcl.elde hoogte der kruidlaag.(zie fig.19o).De vegetatie is het hoogst
op de oeverwal (E9).De hoogte neemt naar E4 af en naar E5 weer toe.

Dichtheid. der kruidlaag.(zie fig.19c).Hetzelfde beeld.

• Soortenrijkclom.(zie fig.19c).De soortenrijkom neent vanf de oeverwal
erst lets toe,dan weer af.

Samenvatting serle E9,4,5
Het beelci. is hie grotendeels hetzelfde als bij El t/m E3:vanaf de oever—

wal wordt,cle bodem vochtiger,voedselarmer,minder zandig en meer humeus.
Op de oeverwal wordt ook hierhet aspect vooral bepaald. door Anthriscus

sylvestris en door grassen.Verder het and in nernen .e dicotylen meer de overhand.
•

De situatie is in dit gradient minder instabiel.
In opname E4,waar de meeste Phyteuma's s-taan,is de vegetatie het minst

d&oht en hoog.

Serie E8 6.
Ligging.zie fig.4,kaart 4 en fig.5,kaart 4a).Opnarne E8 ligt op

de oeverwal,E6 grensl aan E8.Het transekt E8—E6 ligtJi&i<sop het transekt
E9—E5.Opname E5 ligt oneveer in het verlengde van E6 en kan zodoend.e als een
verder van de oeverwal af gelegen referentiepunt fungeren.

Aantallen bloeiende Phyteuma's.(zie fig,l9).Op de oeverwai yrijwel geen
(in E8 geen) Fhyteuma's,vlak tegen de oeverwal aan oo deze plaats wel vrij
veel Phyteuma's (E6),verderop weer minder (E5).

1-Iellingsgraad en expositie.(zie tabel 3).Opname E8 ligt horizon.taal,op
de overwal.Opname E6 helt iets af naar het noorden.

Vegetatietering.(zie fig.19a).Op en b±j de oeverwal groeit no1 wat
Anthriscus sylvestris.Op de oeverwal ijn voortsde Artemisietea vulgaris enigs—
zins 4ertegenwoord.igd,

Op de oeverwal en meer nog tegen de oeverwal aan ,in E6 is het milieu
vrij instabiel,bli.jkens kensoorten der Plantaginetea.De instabiTiteit neemt
verderop (in E5) weer af.

Dat het milieu op de oeverwal droger i,wordt aangegeven door het massaler
voorkomen van kensoorten van het Arrhenatherion.Daarentegen zijn kensoortenderPkr.
tegen de oeverwal aan (in E6) jets s-terker en verderop (in E5) nog sterker ver—
tegenwoordigd,in E5 vooral in de vorra van Carex acutiformis.

Tegen de oeverwal aan is het Filipendulion ster vertegenwoordigd.

Vochtigheid.(zie fig.19a).De vochtigheid neemt vanaf E8 naar E6 nogal
toe.In de richting van E5 neemt deze weer jets af.In EG is de vochtigheid jets
meer aan wisselingen onderhevig dan boven op de oeverwal,verderop in E5 in
nog jets sterkere mate.In E8,bovenop de wal,zijn er geringe aanwijzingen voor
st agnerende grondwat erst and.



Stikstofgehalte.(zie fig.19a).Er is ifan E8 naar E6 gezien de afstand.
een vrij snelle afnarne in stikstofrijkdom van stikstifrijk naar rnatigstikstof—
rijk.Er is in de richting van E5 geen verandering in stikstofgehal-te.

P—toe tand.(ie fig.19b).Afname in P—ri jkdom van E8 naar E5.
K—toestand.( ).Hetzeifde beeld,
Grondsoort en klei—hurnusgehalte,(zie fig.19b).De bodem is op de oeverwai

van meer zandige aard,van E8 naar E6 vrij sterke verandering in cle richting
van een meer venige bodern.Het klei—humusgehal-te neemt toe vanaf de oeverwal.
00k in dit geval is de overgang tus3en E8 en E6 vrij sterk.

Vegetatiehooe.(zie fig.19c).Zowel in E8 als in E6 is de vegetatie
zeer hoog.Tussen E8 en E6 geen verschil.In E5 is de vegetatie veel lager.

Vegetatiedichtheid(zie fig.19c).Zeer geringe afname in dichtheid van
E8 naar E6.Tussen E6 en E5 geen versehil.

Soortenrijkdorn.(zie fig.19c).Weinig versohillen.

Samenvatting serie E8,6,5.
De grootste verschillen tussen E8 en E6 bestaan hieruit,dat vanaf

de oeverwal de vochtigheid. nogal toeneemt en de bodem evaneens in vrij sterke
mate minder zandig,meer hurneus en minder voeclselrijk wordt.

Ale •we.. het gehele transekt E8,E6,E5 bekijkthdan zien we dat lange deze
lijn cle bodem eeñeens inIñder zandig,meer humeus,minder voedselrijk wordt.
De overgan. is wat dat betreft het sterkst bij E8/E6.De vegetatie wordt lager
en minder dicht,terwijl in het aspect de grassen mincler gaan overheersen en
dicotylen meer naar voren treden.De vochtigheid neemt vanaf de oeverwal eer5&
nogal toe,d.an weer wat af.

Het grotèr aantal storingsindikatoren en Filipendulionsoorten in E6
hang-t wellicht samen met de grote milieuveranderingen,welke daar optreden.

Serie G1,2,3.

Liggin.(zie fig.4,kaart 4 en uig.5,kaart 4a).Deze groep opnamen
is gelegen nabij een greppel (slootje) an de westkant van het perceel.Opname
Gi ligt op ruim 7 m vanaf de greppel.De opnamen G2 en G3 grenzen aan Gi en
aan elkaar in oostelijke richting.

Aantallen bloeiende Pheurna's.(zie fig.19a).De meeste Phyteuma's vindt
men in dit perceel in het oostelijke gedeeltenabij de oeverwal.In het midden
van he-t perceel zijn dePhyteuma's schaars.In het westelijke gedeelte,nabij de
greppel,zijn ze weer wat talrijker.

In opname G1,het dichtst bij de greppel,staanenkele Phyteumas,in G2
zijn er vrij wat,in G3 ie±s minder.In het verlede van G3 nemen de aantallen
in veel sterker mate af.

Hellingraad en exositie.(zie tabel 4).Alle drie opnamen hellen in
zeer geringe mate af in oostelijke richting.

Vegetatietypering.(zie fig.19a).In alle drie de opnamen biedt de vege—
tatie een nogal gestoorde aanblik door de aanwezigheid van vooral Ranunculus
repens (Poö—Lolitum).Tevens is •in alle drie opnamen het Filipendulion sterk
vertegenwoordigd. (in G3 wel iets minder dan in Gi en G2),wellicht in samenhaig
met de nabijheid. van de greppel.

Het meest opvallende versohil tussen G1,2,en 3 bestaat daaruit,dat Hol—
cus mollis in Gi nogal irz rke mate aanwezig is en in G2 en G3 afneemt in
abimdantie.Het massale voorkomen van deze soort,welke zich dm.v. wortelstokken
nogal sterk ken uitbeiden,wijst er wellicht op,ö.at hier storingen zijn opge—
treden in de vorm van onbegroeide plèkken,die niet zo gauw door andere soorten
konden worden opgevuld.



Voohtigheid.(zie fig.19a).De vochtigheid ligt gemiddeld iets onder de
waarde 7 (goec3. doorvochtigde,maar niet na-tte bodem).Dit betekent,dat de 'oodem
hie± iets vochtigeris dan "oij de beek (E1,2,3,4,5,8, en 9).De versohillen
tussen Gi,2,en 3 zijn zeer gering.De voohtigheid neernt iets toe van Gi naar G3.

In alle rie zijn er vrij sterke aanwijzingen voor wisselingen
in de bodemvoohtigheid.Er is enige aanwijzing voor stagnerende grondwaterstand.

Stikstofgehalte.(zie fig.19a).De bodem is hier matig stikstofrijk,als
in de opamen,die bij (niet op) de oeverwal zijn ge1egen.;C..t wat de stikstof—
rijkdom betreft zijn de versohillen tussen G1,2,en 3 zeer gering:G3 is jets
stikstofrijker dan G1 en 2.

P—toestand.(zie fig.19b).De hier bepaalde waarden stemmen overeen met
die van de opnamen,die op de oeverwal liggen.Opname G3 is P—ariner dan Gi en G3.

K—toestanL..(zie fig19b).De waarden stemmen overeen met die van de opna—
men,die tegen de oeverwal zijn gelegen.De K—ri jkdom is het geringst in G2,hoger
in G3,het hoogst in G1.

Bodemprofie1.(ie tabel 44). Inalle drie opnarnen vindt men
bovenin het profiel venige klei,naar beneden steeds meer (kleiig)veen.

Klei—humusgehalte.(zie fig.19b).Het klei—humusgehalte is het hoogst
in G2,lager in G3,het laagst in G1.De aarden stemmen gmiddé1d overeen met
die van de opnamen,die tegen de oeverwal liggen.

Vegetatiehoogte.(ziefig.19c).Er is afname in hoogte van Gi naar G3.De
vegetatie is gemiddeld nogal laag t.o.v. die in de opnamen,die bij de beek
liggen.

Vegetatiedichtheid.(zie fig.9c).De vegetatie is in Gi het dichtst.G2
is het minst dicht.

Soortenrijkdorn.(zie fig.19o).Opname G2 is iets soortenri.jker dan Gi en
G3.Tussen Gi en G3 weinig versohil.

Samenvatting serie Gl,2,3.
De versohillen tussen. Gl,2,en 3 zijn gering.Voorzover bepa1de

faktoren . langs dit gradin-t veranderen,doen zij dat niet alie in dezelfde
richting.

Het meest opv.allend is het voorkomen van Holcus mollis,Filipendula ulm.en
enkele Plantaginetea soorten.Tijaarschijnlijk is hier in het verled.en nogal ge—
rommeld,waarbij we in de eerste plaats moeten denken aan het"opschonenvan
de sloo-t.Mogelijkerwijs is door het tengevOlge daarvan ontstaan van open plek—

ken in het verleden een gu.nstig vestigingsmilieu gecreerd voor Phyteuma (er
worden. thans geen kieplanten meer aangetroffen,zie ook hieronder bij vitaliteit)

Opname E7.

Ligging.(zie fig.4,kaart4 en fig.5,kaart4a).Deze opname is midden
in het perceel gelegen,op÷ 2Onrafstand van E5 en op ongeveer dezelfcLe afstand
van G3.

Aantal bloeiende Phyteuma.!7.s.(zie fig.19a).In dit gedeelte van het perceel
treft men vrijwel geen Phyteuma's aan en,voor zover ze hier groeien,zijn ze
nogal klein van afmeting (zie ook hieronderbij vitaliteit).In opname E7 slechts
n exemplaar.

Hellingsgraad en expositie.(zie tabel 3).Het terrein is hier viak.



Veetatiet.yi,ering.p-(zie fig.19a).De vegeta-tie is hier nogal ges-toord,
(blijens de aanezigheid van ?oa trivialis en Ranunculus repens),meer dan
in E5maar ongeveer in dezelfde mate als in E6 (o,± 30 m van E7) en 01—3.

Kensoorten der Phragmi-t.ea en van he-t Filipendulion jn enigszins ver—
tegenwoordigd.

Het grootste cleel der vegetatie bestaat uit kensoor-ten der ore der
Molinietalia.

Vochtitheid.(zie fig.19a).De bodem is hier vochtig (waarde 7).Deze
vochtigheidswaarde stenvt overeen met die van E6 en 01—3.

Stikstofgehalte.(zie fig.19a).De bodem is matig stikstofrijk,als in: de
opnamen,die tegen de oeverwal zijn gelegen enals in 01—3.

P—toestand.(zie fig.19b).Matig_onvolcIoende ?—rijk,ongeveer ls in E2,3
en4.

K—toestand.(zie fig.19b).Idern

Grondsoort en klei—humusgehale.(zie fig.19b).De vegeta-tie wijt hier
meer dan in de opnamen,die b±j de oeverwal liggen en ongeveer in dezelfd.e mate
als in 01—3 in de richting van een venige bodem.Het klei—humus gehalte neemt
eenwaarde aan,die lets boger is dan die van E6 en Gi—3,doch lager dan die
van E5.

Vegetatiehoogte.(zie fig.19c).De vegetatie is zeer laag,als in 03.

Vegetatiedichtheid.(zie fig.19c).Deze neemt een tussenpositie in tussen
die van E,E6 en 01—3.

Soor-tenrijkdcm.(zie fig.19c).De vegetatie is hier het mees-t soOi'tenarm.

Samenvatting olDnnme E7.
Het meest opvallend. is hier,dat de vegetatie hier zeer laag is,

soortenarm met een aspect,dat in hoofdzaak door grassen wordt beheerst.In de
omgeving van deze opname verandert het milieu over vrlj grote afstancl. waarschijn—
lijk niet in belangrijke mate.



Sarnenvatting van d.c evens vn Derceel 419 aangaande de rela-tie
van aantal bloejende eemolaren van Ph,yteuma nigrum en milieu.

Tot flu toe hebben we cle relatie tussen aan±allen bloeiende Phyteu—
ma's en milieu in perceel 419 onderzocht per vegetatiegradint.We zullen trach—
ten hiervan een samenvatting te maken voor het gehele perceel,alvorens de aan—
dacht te richten op de relatie tussen overige vitalitei'tswaarden en milieu,

Series E
In de eerste plaats zullen we proberen de mU-ieu veranderingen,zoals

(lie zich voordoen nabij d.c beek in een schema te vat-ten.
Het b3ii.1rdat veel milieufaktoren resp.van El naar E3,va.n E9 naar E5,en

van E8 naar E6,d.us vanaf de oeverwal landinwaarts,in ongeveer dezelfde agate

veranderen (zie fig.19a,19b,19c).Waarschijnlijk houdt dat daarmee verband,dat
het hoogteverschil langs alle drie gradiënten ongeveer gelijk is,terwijl le'
gemid.d.eld.e heiling echter in de grad.inten verschiilend. is.

Zo zien5 0k,d.at de Phyeuma's bij E1—3 en E8—6(steilere helling) in
een vrij smalle op±ed.en,terwijl in het gradint E9—5,waar d.c mtlieu verande-
ringen zich langzamer voltrekken ook de hea's in een bredere strook voor—
komen.(zie ook fig.19a).

Onderstaand schema rnoeten we besohouwen als een globaal model van rela—
tieve milieuverand.eringen in be-trekking met d.c vitalitei-t van Phyeuma nigrum.
IJit dit model kan men opmaken,dat d.c ineeste Phy-teuma's zijn aan te treffen
in een strook,waarin er een overgang is in een aantal faktoren.Zo is er vanaf
d.c oeverwal een toename in bod.emvochtigheid. van matig vochtig naar vochtig,
een afname in voedselrijkd.om (o.m. van stikstofrijk naar matig stikstofrijk),
een waarschijnlijk aan het laatste gepaard gaaudeafname van hoog-te en d.ichtheid.
der vegetatie,een overgang van een grofzand.ige bodem naar een meer klei5g—ve—
nige bod.em,enz.(zie het schema en fig.19f).De milieuveranderingen zijn door—
gaans niet groot.

Naar het midden van het perceel (rondom opname E7) verandert he milieu
verder weinig.De vege-tatie is hier zeer laag,vrij soortenarm en enigszins in—
stabiel(zie het schema en fig.19f).

(Op grond van d.c gegevens valt over een voorkeur van Phyteuma nigrum
voor ecu bepaalde zuurgraad. in dit perceèl weinig zinn±gs-be vermelden)

SerieG

Dc vegetat.ie nabij d.c greppel (G1—3) lijkt veel op die,welke we in het
grootste dccl van het perceel aantreffen,het gebied nabij d.c oeverwal uitge—
zond.erd.De milieuverand.eringen,die in dIt transekt optreden zijn zeer gering
en vaak niet gelijk gericht.Di-t zal ook daarmee verhand houden,dat d.c hoogte—
versohillen langs dit transekt nog geringer zijn dan bij d.c oeverwal.

Dc opnamen G1—3 passen dan ock niet zo goed in bovengenoemd model.
Maar als we opname Gi (én Phyteurna) vergelijken met G2—3 (vrij veel Phyteuma's,
in beide evenveei,in het verlengde van G3 geen ?hyteuma's),dan zlen we wel ecu
zeer geringe toename in bod.emvochtihheid,en verandering in bodemsoort in'iieer
venige,humeuse richting,afname in hoogte en dichtheid der vegetatie,overgang
van vegctatie met vooral grassen (Holcus mollis) naar een vegetatie waar deze
minderoverheersen.



Schema-tich overzicht serie E (zie ook fig. 19f).
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Verwant s chaps diagram.

Tenslotte zullen wêjd van een verwantschapsdiagram van
alle opnamen van perceel 419 een overzichtsbeeld. te vormen (zie fig.17).

Op een nivo van 55 kunnen we een groep ond.erscheiden bestaande uit E7
(midcien in het perceel),een groep met E6 en Gi (resp. nabij de oeverwal en
nabij de greppei,beide nogal gestoord),een groep met G2 en G3 (jets verder
van de greppel),een groe met E2 en E3 (nabij de oeverwal),een groep bestaande
uit El (op de oeverwai),een groep met E en E9 (eveneens op de oeverwal) en
een groep bestaande uit ES (hier wijkt de vegetatie:stekaf van die in de rest
van het perceel door vooral Piantago lanceolata en Rhinanthus minor).

Op een nivo van 40 zien we twee groepen opnamen:een groep met E7,E6,en
Gi (sterk gestoord met vooral veel Poa trivialis,Ranunculus repens,Rumex ace—
tosa,en Filipendula ulmarea,voch-tig,ma-tig zuur,matig stikstofrijk,allen in
•E6 veel Phy-teuma's),een groep met G2,3,E4,2,en 3 (Filipendula ulmarea,Ranun—
culus repens,matig vochtig tot vochtig,zwak tot matig zuur,matig stikstofrijk,
hier vindt men de meeste Phyteuma's).

Op een nivo van 33 voegen deze groepen zich samen.Op dit imp:or.tan-tie—
nivo staat los daarvan een groep met El,8,en 9 (op de oeverwal,An-thriscus syl—
vestris,Ely-trichia repens,Artemisietea lgars,rrhenatherion,matig vochtig,
matig zuur,iets minrer dan stikstofrijk,zand.ig,mindr humeus,geen Phyteuma's).

De opnarne E5 ,met vri j veel Phyeuma' s , staat apart (Plant ago lanceolat,
Rhinanthus serotinus).



Vi-taliteit.

Rela-tie tussen aairtal bloeiende Phyteuma's en andere vitalitei-tskri—
teria en tussen vitaliteit en milieu.

In de opnamen E1,3,7,8,9,G1±s het aantal bloèiende Phyteuma's minder
dan 5.De in cleze opnamen verzamelde gegevens aangaande zaadproauktie per plant,
enz. worden daarom als minder be-trouwbaar beschouwd.Wel zijn waarnemingenver—
richt aan een aan-tal planten in en ronclom E7,welke ter plaatse een redelijk
betrouwbaar: beeld opleveren.

Zaadproduktie (zie fig.19c1).Op de oeverwal (Ei,9,en 8) groeien zeer
weinig :bloeiende Phyteuma's.Tegen de oeverwal aan,waar iien veel Phyteum3's
aantreft,is cle gemiddelde zaadproduktie per plant hoog,(in E2 en E4 zeer hoog,
hoger dan in A8,de hoogste waarde van serie A,in E6 vrij hoog,als in A8)
In (E3 en) E5,verder van de oeverwal af,waar het aantal Phyteuma's geringer
is,is de zaadproduktje per plant veel geringer (3,5 cm,als in A4).Rond E7,mid—
den in het perceel,is deze waarde ongeveer gelijk.In G2 en G3,aan de wes-tkant
van het perceel,is de zaadprociuktie per pl:ant zeer gering (2,5 resp.2,2 cm,
minder dan in A5).Tussen G2 en G3 dus weinig versohil.

2
Wanneer we kijken naar de zaadproduktie per opname van 4 m ,dan zijn

de verschillen relatief gezien nog groter.

• Aantal kiemplanten (zie fig.19d).Op de oeverwal vrijwel geen kiemplantei.
Tegen de oeverwal aan vrij wat kiemplanten,verderop (E3 en E5) veel minder,ook
per eenheid zaadproduktie.
Midden in het perceel (E7) en bij serie G geen kiemplanten.

Aantal vegetatieve plan-ten (zie fig.19e).Op de oeverwal gen vegetatieve
plan-ten (in E9 l),in Gi slechts n exemplaar.In en om E7 gen.De meeste ye—
getatieve planten treft men aan in E2,E5 en G2.

Lengte der 'oloeistengels (zie fig. 19e).Tegen de oeverwal aan (E2,4,en 5)
vrij lange bloeistengels (gem. 31 cm lang),verder van de oeverwal af geringere
leng-te (gem. 22 cm),midden in het perceel zeer korte stengels (17 cm).In G2
en G3 weer veel langere bloeistengels (gem. 25 cm).

Omvang van vegetatieve .gedeelte der bloeiende plant (zie fig.19e)
Tegen de oeverwal aan vrij forse planten (breedte en hoogte ± lb cm),

verder landinwaarts veel kleinere planten (breedte en hoog-te = 3,5 cm), in
serie G weer iets grotere planten (breedte en hoogte ± 5,5 om).

Het aantal onderste bladeren is nabij de oeverwal groter dan midden in
het prceel,in serie G het geringst.

De oppervlakte der onderste bladeren is niet bepali,maar op het oog
was waar te nemen,dat de bladgroot-te naMj 1e oeverwal het grootst was.

Correlatieberekeningen.

In perceel 419 ziet men,dat de bloeieidePhyteuma's • in het gebied
vlak tegen de oeverwal het meest talrijk zijn.De bloeistengels zijn hier
gemiddeld. het langst,de plan-ten produceren hier gemiddeld het meestezaad,terwiji
ht vegetatieve ge4eelte der plant hier gemiddeld. het grootst is.

Onderzocht is in de eerste plaats,of per bloeiende plant cle ver—
• s.chillende vitaliteitswaarden ook met elkaar samenhangen.Daartoe zijn van 35

bloeiende planten in perceel 419 de gegevens in een (WESP)correlatieberekening
opgenomen.

In onderstaande tabel zijj per variabele waarde het gemiddelde,het
variatie bereik en de standaarddeviatie vermeld:



gemiddelde variatiebereik standaarcideviatie

zaadproduktie 6,21 cm 1,5—22 cm 5,44 cm

aantal bloeistengels 2,20 1—7 1,37

gemiddelde lengte der 2,89 cm 0,7—6,5 cm 1,55 cm
bloeiwijzen per plant
gemidcleld.e leng-te der 30,37 cm 17—17 cm 8,09 cm
bloeistengels per plant
breedte van vege-batief 9,20 cm 3—22 cm 4,40 cm
gedeelte
hoog-te van vegetatief

. 9.00 cm 3—22 cm 3,40 cm
gedeelte
aantal onders-te 5,57 1—18 4,56
bladeren

Reeds in n perceel is de variatie in deze waard.en dus al bij—
zonder groot.Over alle opnamen (in madelanden,bermen,en houtwallen) gezien is
d.c variatie echter nog veel groter:

variatie bereik

zaadproductie 0,7.5—51 ,5cm
aantal hloeistngels 1—18

gemiddeld.e leng-te der bloeiwijzen per plant 1—7 cm

gemiddelde lengte der .bloeistengels per plant 8—53,5 cm

breedte van v.egetatef gedeelte 1—23 cm

hoogte van vegeatief gedeelte

aantal onderste blatieren
.

1—25 cm

1—31

In tabel 43a, staan cle berekende correlatie çofficinten vermeld.
BIj het bespreken van de resultaten zullei we uitgaa.n van dc zaadpro—

duktie.
De zaadprodulctie wordt zowel bepaald door d.c gemiddelde lengte per zaad.—

kop (meestal aangeduid. als bloeiwijze) als door he-b aantal zaadkoppen (dus
aantal bloeistengels)per plant.De correlatie tussen zaadproduktie en aan'tal
bloeistengels per plant (o,61) is lets groter dan die tussen zaadproduktie en
emiddelde leng-be per zaadko (0,54:

De gemiddelde lengte er zaadkoo is gecorreleerd aan de gemiddelde lengte
per bloeistengel (O,66),deze is sterk gecorreleerd. met de hoogte van he-b vege—
tatieve gedeelte van de plant (0,70).De correlatie van d.c zaadproduktie met
deze beide variabelen is resp. 0,48 en 0,42.

Hoe groter het aantal blocistengels van een plant is,des te meer bladeren
er zijn aan he-b vegetatieve gedeelte(correlatie met aantal bladeren:0,64) en
des -be breder hij mede daardoor is (correlatie met breedte:0,49,met hoogte:0,11,
correlatie van aantal bladeren met breedte:0,80,met hoogte:0,41).Dit verklaart
voor een groo-t dccl d.c gro-te correlatie van de zaadproduktie met d.c breed-be
van de plant (0,69) en he-b aantal bladeren (0,77).Deze correlatie kan echter
ook in enige mate verklaard worden uit de correlatie van gerniddelde lengte per
zaadkop met breed-be (0,41) en aantal 'oladeren (0,36).

Conklusie:door een verband tussen gemiddelde lengte per .dkop en d.c
omvang van het vegetatieve gedeelte,maar vooral door een verbanc -tussen aantal
bloeistengels en deze omvang,hang-b de zaadoroduktie per plan-b in hoge mate
samen met d.e omvang van he-b vegetatieve gedeelte.

He-b verband tussen zaadprodu}tie en lengte per bloeistengel is minder
groo-t (correlatie 0,48).
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In eon ander perceel (in serie F) is tevens de breedte der zaadkoDpen
bepaald.De gemiddelde breedte is 1 cm,de breed-te varieer-t van 0,6 cm tot
1,5 cm,de standaarddeviatie is 0,15 cm.

De correlatie -tussen leng-te en 'oreedte der zaaclkop bedraagt o deze
plaats 0,23.Er is dus narnTelijks verband tussen lengte en breedte deir zaadkop.
Daarom is in do ui-twerkingen verder geen aandacht geschonken aan de breedte
der zaaclkoppen.

Voorts is in perceel 419 de correlatie nagegaan tussen pen aantl
vitaliteitswaarden per op1me onderling en -bussen een aantal vitaliteitswaar—
den per opname en waarden ls hoog-te,dichtheid van do vegeta-tie,enz.per opname.
De resul-ba-ten Staan vermeld in tabel 4gb.

Het blijkt,dat hoe rneer bloeiende Phyteuma's men op eon bepaalde plaats
aan-treft,des te groter vaak de zaadproduktie ier Dlant is (correlatie:o,75),
evenals lengte der bloeistengels (0,63),lengte der bloeiwilzen (0,64),en aan-tal
bloeistengels oer Dlant (0,86).De correlatie tsSen aantal bloeiendehyteuma's
en omvang van het vegetatieve gedeelte der bloeiende plant is echterniet zo
groot (h'Qog-te:0,23,breedte:O,36,aantal bladeren:0,06)

De lengte der bloeiwien en bloeis-tngelszijn ositief gecorreleerd aan ge-
middelde hoogte der vegetatie (0,73,resp. 0,72).7e zijn echer nauwelijks posi—
tief of zelfe enigezins negatief gecorreleerci aan de dichtheid der végetatie
(0,20,resp.—o,07).

Er is eon bepaald positief verband tussen hoogte van het vegetatief go—
deelte en hoogte der vegeta-tie (0,47).Hoe dichter echter de vegeta-tie,des te
lager is vaak he-b vegetatiove gedee1e (—0,30).

De breedte van het vegetatieve gedeelte word-b vaak geringer naarmate
de vegeta-tie hoger (—0,27) en dichter (—0,49) wordt.Het lantse wordt enigszins med
veroorzaakt door een geringer aantal bladeren (—0,07)

U1-t de correlatieberekeningen blijkt voorts,di.t he-b antal niet bloejde
olanten sterk gebonde is aan hot aantal bloeiende planten (0,61).Het verband.
tussen aantal bloeiende plan-ten en aantal kiemplanten per eenheid zaadproduktie
is niet 'so stork (0,18).

(Er bestaatnauwelijs verband tussen aantallen kiemplanten per gepro--
duceorde hoeveelheid zaad en aantallen niet bloeiende planten,dit ver'oand is
negatief (—o,o5).Dit zal ook daarmee verband hotdecn,dat het verband tussen
anntallen kiemplanten en zaadproduktie niet zo groot is (0,32) ). -

He-b aantal kiemplanten per geproduceerde hoeveciheid zaad is vaak groter,
naarmate de vegetatie hoger is (0,58)en naarrnate do vegetatie in het vroege
voorjaar (-tot begin mci) dichter is (0,68),terriji op deze plaatsen 5e vege—
ta-tie later in het seizoen (eind juni) vaak relatief minder dicht is (—0,65).
He-b aantal kiemplanten is enigszins negatief gecorreleerd aan do bedekking door
de moslaag (—0,25) en enigszins positief gecorreleerd aan de bedekking door
het dode materiaal (0,32).

He-b antal vegetatieve planen is daarentegen gemiddeld iets lager,naar—
mate do vegetatie hoger is (—0,06) en do dichtheid der vegetatié in bet voor—
jaar hoger is (—0,14),terwijl do vegetatie op deze plaatsen,waar do meeste
vegetatiève plañtenworden aangetroffen later in het seizoen vaak relatief
dichter is (0,16).

Een vegetatie,die hoogjs en in he-b voorjaar vrij dicht en veel a.ood
materiaal en weinig mos bevat,biedt blijkbaar het beste kiemingsmilieu.

Daarentegen treft men vaak op plaatsen,àar de vegetatie in hét voorjaar
hot laagst en minst dich-t is,met meer mos en minder dPod materiaal,méer vegetatie---.
ye plartten aan. -



Als men kijkt naar e verhoudJng tussen aantal bloeiende planten
en totaal a&n-tal p1nten (niet bloeiend.e en bloejende planten),dan is er nauwe—
lijks verban. et hQogte der vegetatie (O,03),maar een nogal hegatief verbana. met
de dichtheid. der vegetatie in eind juni (—0,49)—Dat .wi1 zeggen,dat riaarmate
de vege-tatie op dat -ti•jdstip n-under dicht is,er rolatief minder niet bloeiende
planten zijn,wat kan 'oetekenendat rela-tief een groter aandeel der grotere
planten tot bloel geraak-t.



Samenva-t-ting Derceel 419 (series E en 0).

Phyteuma nigiux vertoont ii di-t perceel een voorkeur voor hel overgangs—
milieu nabij de oeverwal.

Men ziet hier een overgang in hoogteligging annex bodem-type,in voedsel—
rijkdom (het hoogs-te punt is hier het meest voedseirijk),in vegeta-tie-type en
—aspect,in hoogte en d-ichtheid d.er vege-ta-tie (zie bovengenoema. schema).

In hetzelfde gebied nabij d.e oeverwal,waar we de mees-te Phyteuma's aar—
treffen,zijn de bloelende plan-ten he-b mees-t fors van afmetingen (00k de lanste
bloeis-Lengels),en produceren zij he-b meeste aad,da-t in dit gebiea. het beste
kiemingsmilieu vindt.Over de aantallen vegetatieve plan-ten valt voorlopig niet
veel ziinigs te vermelden.

Hoewel we kunnen kons-ba-teren,da-t de vitalitei-t yam de soort in de meeste
levenstadia in di-t gebied efL max±ae:-aard,e bereikt,ziet het er nie-b naar
ui-b,dat Phyteuma nigrum in zijn versohillende levensstadia dezelfde eisen aan
het milieu stelt.

He-b kiemingsmilieu is optimaal tussen dood. ma-teriaal in een. vege-ta-tie,
die in he-b voorjaar al vrij hoog is en die bij de bodem vrij hol ,maar op
enige hoog-te vrij dicht is.Waar mos groei-t,vind.t men geen kiemplan-ten.
Dii milieu,waarin de relatieve lichts-terkte niet zo hoog zal zijn is missehien

zo gunstig voor ontkteming der zaden doordat de relatieve luchtvochtig-.-
hid hi'r hoog is.

Op grond van de veldgegevens zie-t het er verder naar uit,da-t de Idem—
planten voor hun verd-re ontwikkeling juis-b de voorkeur geven aan een vege-ta-tie,
waarin de hoeveelheid. licht groter is.

In het generatieve stadium is de vitali-bei-t hetgootst in een hoge,maar
niet al te dichte vegeta-tie.

Midden in het peroeel,waar het milieu over grote afs-tand nie-t
verandert en waar we een lage,vrij clichte-,grassige,ges-toorde vegeta-bie aantref—
fen,is het milieu voor Phybeuma nigium minder optiinaal.Dankzij de massale zaad—
produk-tie nabij de oeverwal bestaa-t er :ech&ei-toch een kns,dat de s.ôo±t zich
hier en d.aar kan vestigen.

Het voorkomen van Phyteuma nigrum nabij de greppel,waar het milieu
op di-b moment voor de soort niet zo optimaal lijkt te zijn,kan wellicht. ver—
klaarr3. wordn door demogelijkheid,da-t in he-b verleden een gunstig vestigings—
milieu is geschapen.Daarbij kan men denken aan werkzaamheden,d.ie verband houden
met he-b opsohonen van de gi'eppel.



Serie D

Liggi(zie fig.2,kaart 2en fig.9,kaart 2b).De opnmen v-i deze.serie
liggen in eon 20—30 m breed madelanci met ruige vegetatie.Het perceel,grenst
aan de westkant vanhet Savorn.in Lhoman'oos en aan het Gudemolensohe Diep.

Opnarne Di 1it op ± 7 m van de bosrand,D2,3 en 4 grenzen aan elkaar en
aan Dl in westeiijke richting naar de beek.

De opnamen D5 en 6 grenzen aan elkaar,D5 g'renst aan D2 en 3 in zuide—
lijke richting.

Opnarne D7 grenst aan D5 in oote1ijke riohting.
Aantal bloeiende Phyteurna's.(zie fig.20a).De aantallen Phyteuma's zijn

hier vrij gering.Toch zijn hier wel duidelijke overgangen in aantallen te be—
speuren.In Dl (het dichtst 'cii de bosrand) geen Phyteuma's,in D2en7 (gren—.
zend aan D1,zie fig.9,kaart 2b) enkele Phyteuma's,in D3 en D5 iets meer (in
beide ±evenveei),iw D4 en D6 hoogstens n Phyteurna.

He11insraad en exnositie (zie tabel 2).De opnamen Dl t/m 4 liggen alie
viak.iei lijkt in Dl de bodern art do oDpervlak-be sterker uit te drogen dan in
D2,3,en 4.De opnmen D5 enDlheilen iets af in esteiijke richtin.g.Opname D
heit lets af in zuideiijke richting.

Mate van beschaduir (zie ta'oel 7).De opnamen worden in geringe mate
(s'ochtends) beschaduwd door het nabijgelegen bos.Van D1 naar D4 neenrt de mate
van beschaduwing af.De opnamen D5,6,en 7 nemen wat dat betreft een tussenpo—
sitie in.

VegetatletyDerlng(erwantschapsdiagram:fig.l7,kensoorteniagrarn:fig.20a)
Blijkens het verwantschapsdiagram zijn er drie groepen opnamen to onder—

scheid3n:en groep met Dl,2,en 7,een groep met D3 en 4,en een groep met D5 en 6.
In de groep Dl,2,7 hebben deopnamen gemeen,dat er veel Anthoxanthum

odoratum en Festuca ru'ora groeit en enig Mthriscus sylvestris.In Di groeit
bovendien veel Equisetum fluviatile en Holcus mollis.Equisetum fluviatile zou
moeten wijzen op eon zeer natte situatie.De overige vegetatie wijst daar echter
in veel 'rnindere mate op.Mogelijk is het rnassaie o.ptreden van deze soort hier
te wijten aan eon bepaalde storing,zoais overmatige betreding,of stagneert hier
het grondwater in het winterseizoen.Het voorkomen van Hoitcis mollis hangt
welld.cht,evenals het optreden van Anemone nemorosa en Stellaria holostea,samen
met beschaduwing door,of aithans - nabijheid van het bos.

In groep D3—4 groeit veel Eq.uisetum fluviatile (Fhragmitea),Poa trivialis
(Poo—Lolitum),Agrostis ±.enuis.In de richting van de beek nemt hier t.o.v.
de groep Dl,2,7 de aanwezigtheid toei van 'Filipendula ulmarea (Filipendulion),

Anhtriscus sylvestris, en Heracleum sphond1ium (Arrhenatherion).Het aspect
gaat over vaneen meer grassig voorkomen in de groep Dl,2,7 naar een ruiger
voorkomen in de riohting van de beek (D3—4).

In groep D5—6 tenslotte groeit veel Filipendula ulma±ea (Filipendulion),
Equisetum fluviatile (Phragmitea) ,Heraoleurn sphondylium (Arrhenatherion) ,Foa
trivialis (Poö—Loliötum) en Anthriscus sylvestris.Van D5 naar D6 is or overigens
eon belangrijke afna'Piiipendula ulmat'ea en Heracleum sphondylium.In de opna—
men D en 6 treedt Phalarisarundinacea massaalnaar voren.Vo1ns Westhoff en
den Held wijst het vooTkomen van deze soort meeta1 op rnenselijke storing.

Het ruige en ges-toorde van de vegetatie (Anthriscus sylvestris,Heracie—
urn sphondylium,Equisetum fluviatile,Phalaris arundinacea) in dit perceel is
wellicht to wijten aan hot feit,dat het perceel in vroegere tijden beweid. werd
door paarden,overigens niet werd bemest en onregelmatig werd gemaaid.



Relatieve lichtsterkte (zie tabel 41).Zoals vermeld lijkt het massale
voorkomen van Equisetum fluviatile -te wijten te zijn an bep&alde storende
inviceclen.Het lijkt dan ook meer verantwoord,deze soort bij de berekeningen
van milieueigensohappen uit te slui-ten,te meer als men de berekeningen rn&t
Equisetum vergelijk-t met die zónder Ecuisetum:zonder Equiseturn fluviatile
wordt een geringe toename in rela-tieve lichtsterkte berekend vanaf het bos
(Di) in de richting van de beck (D4).Di-t lijkt meer in overeenstemming met de
werkelijkheid dan wanneer we de soort wel in de berekeningen opnernen:de licbt—
s-trkte zou dan in Di veel hoger uitvallen. -

Voohtigheid (zie fig.20a).Zonder Equise-turn fluviatile:belangrijke toe—
name in vochtigheid. van matig fris (4 4) in Dl tot matig vcchtig (÷ 6) in D3,
4,en 7.Van D2—3 naar D5-.6 toenae in vochtigheid Yan matig vochtig tot vochtig
(± 7) .M&t Equisetum wordt het verloop in vochtigheid zeer onregelmatig.

Phalaris arundinacea wijst in D5 en meer nog in D6 erop,dat het grond—
water s'winters vaak boven het maaiveld staat.

Stikstofgehalte (zie fig.20a).Z6nder Equisetum fluviatile:toename van
ma-tig stikstofrijk in D1,2,en 7 naar matig stikstofrijk tot stikstofrijk in
D3,4,5,en 6.Van D2—3 naar D5—6 ziet men ook een toename in stiktofrijkdom.
MétEauise-biim is het beeld. ongeveer gelijk.

Bodemprofiel (zie tabel 4) Bovenste 25 cm in Dl,2,en3:
vrij grof,geaëreercl zand met weinig klei.Volgende 25 cm:zanö. met fijne leem—
bandjes.Daaronder:vochtig zand met wat leembandjes en gley.Weinig verschil
tussen de opnamen Dl,2,en 3 en waarschijnlijk ook t.o.v. de overige opnamen.

Gemiddelde hoogte der kruidlaag (zie fig.20a).Sterke -toename in hoogte
van Dl naar D4,waarbij de overang tussen D3 en D4 het grootst is.Groot verschil

tusen D7 (zeer laag) en D5Ook toeilamein hoogte van D2—3 via D5 naar D6.

Dichtheid der vegetatie (zie fig.20a).Geringe toename van Dlnaar D4.
Storkére toenae van D2—3 via D5 naar D6.Grootste toename van D7.naar D5—6.

S'oortenrijkdom (zie fig.20a).Grotere soortenrijkdom in Dl,2,7 t.o.v.
D3—4 en meer nog to.v. D5—6.Afname in soortenrijkdom van D3 naar D4 en van
D5 naar D6. -

Zaadproduktie (zie fig.20a).De aantallen bloeiende Phyteuia's per
opname zijn hier zo geiing,dat de gegevens aangande zaadproduktie,enz. per
bloeiende plant niet betrouwbaar zijn.De gemiddelde zaadproduktie per plant

in dit perceel is vrij laag:3 cm zaadkoplengte.
Aantal kiemDlanten (zie fig.20a).Er zijn in dit perceel zeer weinig

kiemplanten aangetroffen.In Dl is én kiemplant geteld,in D6 enkele.
Aantal vege-tatieve plan-ten.(zie fig.20a).Geen vegetatieve plan-ten in

Di,2,en 6,enkele plan-ten inD3,4,5,en 7.

Lengte der bloeistengels (zie fig.20a).De bloeistengelSzijn gemiddeld.
in dit perceel vrij lang (30 cm).

Omvang van het vegetatieve gedeelte der bloeiende olant (zie fig.20a)

Dc plan-ten ziju gemiddeld vrij fors van afmetingen (breeclte:7 cm,hoogte:

9 cm,aantal bladeren:9).

Sarnenvatting eerie D

In dit perceel zien we,dat Phyteuma nigrum zich op een overgang heeft

genesteld van droog naar nat,van voedselarm naar voedselrijk (waarbij in dit

geval de droge kant van het gradint het minst voedselrijk is),van licht be—

schaduwd naar vrijwel onbeschaduwd,van lage,minder dichte vegetatie naar hogere



en xneer diohte vege-tatieVre zien we,cla-t de soort hier groeit in een overgangvan een grassige vegetatie naar een vege-tatie mel; een zeer ri4g aspect .De soor.-
tenrijkclom neemt in deze rich-ting af (zie ook Onderstaandschema).

Een sterk s-bprende invloed is hièr de betreding'door hengelaars,waarcloor
waarschijiilijk vooral in D7 de vegeta-bie lager is en een grassiger aspect vertoont
en Equise-tum fluviatile massaai naar voren kom-t,

Zoals vermeld. zijn tie aan-tallen bloeiend.e Phy-teuma's hier gering,Ze
zijn weliswaar vrij fors van afmetingen,maar produceren Weinig zaad.Kiemplanten
treft men hir nauwelijks aan,het aan-tal vegetatieve planten is gering,Het ziet
er naar uit,da-t he-b milieu hier,althans gedurende tie onderzoeksperjode voor
Phy-teuma nigrum niel zo optiniaal is.

Sohematisoh overzocht serie D

D D
1—2—7 3—5 4—6
(d.ich-ter bij (dichter bij
het l,os) tie beek)

Aantallen bloeiende - enkele meer n exemplaar
Ph.yl;euma's

Mate van besohaduwing afname

Vegetatietype en Antbox. od. ,Fest.r.u., Heracl.sphond.. Pha1,r.arund..
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Serie K

Liging (zie fig.2,kaart 1,fig.9,kaar-t ib).De opnamen van deze serie
zijn gelegen in een nogal s-terk hel1ende,fna1l? strook aan de rand van het
beekdal,tegenover de boerderij van SBB te Oudemolen.Bovenaan grenst de helling
aan een intensief gebruikt weilancl,onderaan aan vochtig madelnd,dat in beheer
is bij SBB.Aarj de noordkan-t grenst het perceel an een Eiken—Berkenbos.Het
hoog-ieverschiJ. tussen weiland en madeland. is ÷ 4 m,de helling is + 13 m breed.

Opname 1(2 lig-t bovenaan de helling,grenzend. aan het weiland.De opflarnen
1(3 en 1(4 liggen grenzend aan elkaar en aan K2 lager,op het steiltè gedeelte
van de hellir±g.Opname Ki ligt I m lager dan K4,÷ 10 m naar het Noorden.Opnarne
KS ligt ÷ 2 m lager dan K1,÷ 5 m ten Zuiden vanK2 t/m K4.

Aantai bloeien5.e Phrteumas.(zie fig.21a).De aantallen Phyteuma's zijn
in dit perceel zeer gering.Toch valt duidelijk waar te neien,dat de soort
bovenaan de helling (in K2 en 1(3) niet aanwezig is'evenmin als onderaan de
helling.In 1(4 en 1(1 twe Phyteuma's,in 1(5 n exemplaar.

Hellinsgraad. en exDositie.(zie tabel 4).Alle opnamen liggen in een
hellend vlak,gexponeerd op het Westen.De opnamn K3 en 1(4 hellen vrij sterk,
de opnamen onderaan de helling (Ki en K5)hcllen weinig.

Mate van beschaduwing.(zie tabel 7).0name 1(1 wordt zeer licht besoha—
duwd.De overige opnamen worden niet beschaduwd.

Veetatietyperjng (zie fig.21a).Bovenaan de helling (in K2),ga'enzend
aan het.weiland,is cIe situatie zeer gestoord,blijkens massaal voorkomen van
kensoorten der Plantaginetea en van het Poö-Lolitum (Poa trivialis,Agrost±s
stolonifera,Elytrichia repens,Lolium perenne).Het aspeOt word-t hier vooral
bepaald door grassen.De Etorende invloed. is hier waarschijnlijk vooral het
agrarische beheer van het aangrenzeixde weiland:overwaaiend kunstmest,begrazing
door koeien.

Lager op ö.e helling verandert de stuatie sterk.Er is een afname van
de grassen Holcus lanatus en Agroatis stolonifera.Lolium perenne komt hier
niet meer voor.Juncus effusus,Poa trivialis,Ranunculus repens,Trifolium repens
en Agrostis stolonifera wijzen bier op een vochtiger,toch nog redelijk gestoor—
de situ.tie,Het voorkomen van Juncus effusus,die vooral in 1(1 sterk vertegen—
woord.igd is,hangt waarschijnlijk samen met opkwellen van voedselrijk grondwater
vanaf de hoger gelegenlandbouwgronden.

Op de lagere gedeelten van de helling groeien meer soorten ö.er Molinlo—
Arrhenatheretea (vochtige graslanden),soorten der Molinietalia en vooral soorten
der Phragmitea (Lycopus europaeus,Glyceria maxima,Myosotis scorpioides,Galium
palustre,in 1(1 ook nog Eq.uisetum fluviatile en Sium erectum), soorten van
het Caithion (met name Lotus'uliginosus,Caltha palustris in Ki en Juncus acuti
fiorus,zeer sterkin K1,dominerend in K5 en Carex pañicea in KS) en soorten
der Parvocaricetea (Viola palustrisStellaria palustris,Hydrocotyle vulgaris).
Al deze soorten geven een aanwijzing,dat de bodem voedelrijk is,d.at de grond—
waterstand vrij hoog is,sb'erk wisselenden soms stagnerend ( ie ook hieronder).

Het ruige aspect der vegetatie hangt waarscIijnlijk mede samen met de
beweiding door paarden,zoals die aithans gedurende de onderzoeksperioö.e plaats—
vond.

Relatieve lichtsterkte (zie tabel 41).Afname in relatieve lichtsterkte
vanaf bovenan d.e helling tot halverwege de helling,daarna weer toename.Aan—
gezien de gegevens over dichhedder vegetatie verloren zijn gegaan,is het niet
duidelijk,of dit er op wijst,dat halverwege de helling door een grotere dicht—
heid der vegetatie de relatieve lichtsterkte in de vegetatie afneernt.



Vochtigheid.(zie fig.21).Toename in vochtigheid van matig fris (÷ 4)
bovennan de he11in -to-b matig nat (±8) nderaan de helling.De meeste PhyteumaTs
groeien in een s-brook met vochtige bodem (+ 7).De grondwatersband is nogal
aan wisselingen onderhevig,vooral onderaan de h1ling (zie ta'oel 41).

• Zuurgraad (zie tabel 41).In opname K4 en K1,waar de rneeste Phyteuma's
staan,is de bodem matig zuur tot zuur.

Stikstofgehalte (zie fig.21).Bovenaan de helling (K2) ma-big s-bikstofrijk
tot stikstofrijk (± 6),waarschijnhijk door directe invloed. vanaf he-b weiland
(overwaaiend kunstmest).Afname tot minder dan matig stikstofrijk halverwege
de helling (K4).Onderaan de heiling,in 1(1 en K5 echter weer toename in stik--
stofgehalte tot meer dan intig sikstofrijk,waarschijnlijk onder invloeö. van
oplcweliend grondwatr.

Bodemtrofiel,bodemsoor (zie fig.21 en tabel 44 ).
Alleen in K1,halverwege de hclling,is het hodernprofiel onderzooht.Vast—

gesteld is,dat de bovenste laag van de bodem bestaat ui-b ongeareerde,venige
klei.Op 1 m diepte brft men wit zand aan.

De vegeta-tie wijst voorts bovenaan de helling meer in de richting van
een zandige bodem en onderaan nog sterker dan in Ki in de richting van een

meer venige bodem.

Gemiddelde hoogte der vercetatie (zie fig.21).Er zijn vrijwel geen ver—
schillen in vegetatiehoogte.Over he-b aigemeen i de vegetatie in dit perceel
zeer hoog.

Dichtheid der vegetatie.De gegevens dienaangaande zijn verloren gegaan.
Waarscbijnlijk zijn cle versohillen in dichtheid echter niet groot.

Soortenrijkclom (zie fig.21).Bovenaan de helling is de vegettLe zeer
soortenarm .Naar beneden toe is er een belangfijke toename in soortenrijkdorn.
Ongeveer halverwee de helling (in Ki) is de soortenrijkdom zeer groo-t,naar
benethn toe is er wear een afname.De hoge soortenrijkdom in Ki hangt waarschijn—
lijk sarnen met de geaccidenteerdheid van de bodem tengeolge van de door Jun—
cus effusus gevormde pollen en wellicht tengevolge van betreding van de natte
bodem dbor vee.

- Zaadproftuktie (zie fig.21).Gemiddeid is de zaadproduktie per plant
zeer hoog (io cm zaadicoplangte).

Aantal kiernplanten (zie fig.21).Alleen in 1(1 zijn de kiemplanten ge-teld.
In deze opname zeer veal kiempiãnten (78),gezien de geproduceerde hoeveelheid
zaad(3OOkiemplamten per geproctuceerde hoeveelheid zaad).

Aantal vegetatieve Dianten (zie fig.21).Alleen in Ki zijn twee vegeta—
-tieve plan-ben aangetroffen.

Lengte der bloeistengels (zie fig.21).Gemiddelcl zeer lange bloeistengels
(42 cm).

Omvang van he-b vegetatieve gedeele der bloeiendeplant (fig.21).
Gemiddeld zeer forse plan-ben (breedte:13 cm,hoogte 13 om,aantal bladeren:7)

Samenvatting serie K.
Phyteuma nigrurn heeft zich op deze beekdalwand genesteld op een over—

gand van een droge,zand.gebodem naar een natte,kleig—venige bodem.Voorts groeit
de soor-t hier in een strook,waar grondwater opkwelt,waar de stikstofrijkdom
het.gringt is en de soortenrijkdom he-b hoogst. -

Be bloeiende plan-ben zijn in dit perceel zeer fors,zij produceren veel
zaad.He-t kiemingsmilieu is,althans in K1,zeer goed..Dat he-b aantal bloeiende en
grote niet bioeiende plan-ben hier zo gering is,is wellicht daaraan te wijten,
dat de kiemplanten zich door een -be dichte en hoge vegetatie niet verder kunnen
ontwikke len.



Series C,H,X en Y.

In het onders-taande worden nog enkele losse opnamen (of opnamenseries)
behandeld.

Serie C

Ligging (zie fig.3,kaart 3 en fig.9,kaart 3a).Deze serie is gelegen in
een madeland aan het Gasterense Diep.Opname 02 1it 3 rn vanaf de beek,C1 iigt
I m verder landinwaar-ts.

Aantal bloejende Phyteuma's (ziefig.23),In dit perceel slech-ts enkele
Phyteuma's.In C2 2 Phy-teuma's,in Cl geen Fhy-teuma's.

Heflingsgraad. en expositie (zie tahel 2).Beicle opnamen liggen viak.

Mate van bescaduwing (zie tabel 7).Geen 'oeschaduwing door bomen of
struiken.

Vege-tati,yDexing.(zie fig.23).In:opname 02 (diohter liij de beek) zijn
kensoorten der Plantagine-tea (mci. Poö—Lo1itum) iets sterkervertegenwoordigd
dan in ci (vooral Rananunci)-lu repens),in beide opnamen wijzen zij op een no.gai
instabiele sitautie.

In beide opnamen,in Cl meer dan in C2,zijn kensoorten der Phragmitea
(Equisetum fluviatile en Glyceria maxina) nogal sterk aanwezig.Overigens zijn
soor-ten der Molinio—Arrhenatheretea (vooral Plantago lanceolata) vrij s-terk
veretegenwoordigcl ,vooral in Cl.

In C2,dichter bij de oeverwai,staat vrij wat Anthriscus sylvestris,in
Cl groeit deze soort niet.Taarschijnlijk is deze soort hier,evenals in perceel
419 (cerie E) gebonden aan de oeverwal,in relatie o.m. met het opbrengen van
organisch materiaal in vroegere tijden.

Vochtigheid (zie fig. 23).Van 02 (Mj de beek) naar Cl toename van fris
(±5) nrar matig vochtig (±7).Deze verschillen lijken overigens gezien de afstand
van siechts 1 m onwaarschijnlijk groot.

In beide oonamen sterke aanwijzingen voor wisselende vochtiheid.

Stikstofgehalte (zie fig.23).Gemiddeid matig stikstofrijk tot stikstof—
rijk (6).Geen duidelijke versohillen.

Bociemorofiel (zie *abel 4' ). In 'oeide opnamen bestat de
boenste 25 cm van de bodem uit zandige klei.Verder klei tot op minstens 1 m

diepte.

Gerniddelde hoogte der kruidlaag (zie fig.23).In beide opnamen dezelfde,
middelmatige hoogte (15 cm).

Dichtheid der kruidlaag (zie fig.23).In beide opnamen een vrij open
vege-tatie.Weinig verschiilen tussen de opnamen.

Soortenrijkdom (zie fig.23).De soortenrijlcdom is in Cl (verder van de
beek) iets hoger dan in C2.

Zaadproduktie.Gezien het geringe aantal platen val-t over waarden
ck zaadproduktie,enz. per bloeiende plant weinig zinnigs te vermelden.

Aantal kiernplanten(zie fig.23).In opname 02,waar de 2 Phyteuma's staan,
een aantal kiemplanten (16).Geien e geproduieerde hoeveelheid zaad is dit
aantal zeer groot (320 kiemplanten per eenheid geproduceerd zaad).In ci geen
kiemplant en.

Aantal vegetatieve planten.Geen vegetatieve planten.

-d



Samenvatting serie C

Dc versehillen tussen de beid.e opnamen zijn niet thiidelijk.Alleen
de overgang van nat naar droog valt op.He-t lijkt er op,d.at de soort zich ook

hier op de overgang van oeverwal (grenzend. aan ('2) naar letsager,vochtiger
terrein heeft genesteiö (als in serie E).

Gezien .de geringe aantallen 'oloeiende Phyteuma's valt het moeilljk vr

deze opn'amen veel zinnige informatie te halen.

Serie H

(zie fig.2,kaart 2 en flg.9,kaart 2a).De opnamen Hi en H2 liggen

bij een greppel in een madeland,ten Westen van het Oudemolensoie Diep.Opname Hi

ligt -begen de greppel aan.Opname H2 ligt,grenzend aan Hi,1 m vanaf de greppel.

Aantalbloeiende Phyteuma's (zie fig.23).In opname Hi (bij cle greppel)
een aantal Phyteuma's,in opnamen H2 geen Ohyteumals.

Hel1ingsra,d en expositie (zie tabel 4).Beide opnarnen liggen vlak.

Mate van beschaöuwing (zie tahel 7 ).Geen beschaöuwing door bornen of

struiken.

VegetatietY1Derinf (zie fig.23).In beide opnamen,maar vooral in H2,wijzen

soorten van het 2o—Lolitum op een enigszins onstabiele sitiatie.

Phragmitea soorten en soorten der Molinio—Arrhenatheretea wijzen op een

vochtig milieu.
Het massale voorkomen van Filipendula ulmarea (Filipendulion),vooral

in Hi (bij de greppel) zal te verkiaren zijn ult het opbrengen van organisch

materiaal bij het schonen an de greppel.

Vochtiheid (zie fig.23).In beide opnamen een vochtige bodem (±7).

Stikstofgehai (zie fig.23).Opn.me Hi is lets stikstofarmer dan H2

(dc gerniddelde waarde is matig stikstofrijk:+ 5).

Bodemprofiel (zie tabel 44. In 'oeide opnamen bestaat

do hovenste 25 cm van e bodem ult slibrijk veen,daarna tot op 1 m diepte veen

met eñig sub.

Gemiddelcie hoogte der kruidlaag (zie fig. 23).De vegetatie is in. Hi (bij

de greppel) iets hoger dan in H2.

Dichtheiö- der kruidlaag (zie fig,23).Hetzelfde beeld.

Soortenrljkdom(zie fig.23).Opname Hi is lets soortenijker dan H2.

ZaadDroduktie.OOk in deze opaamen zijn de gegevens als zaadpro-'

duktie per plant,enz.niet betrouwbaar,gezlen het geringe aantal bloelende Phy—

teuma's.

Aantal kiemplanten (zie fig.23).Vrij veel kiemplanten in Hi,althans

gezien de geproduceerde hveelheid zaad (60 kiemplanten per eenheid geprodu—

ceerc3. zaad).In opnarne H2 geen kiemplanten.

Aantal vegetatieve planten (zie fig.23).In opname Hi enkele vegetatieve

planten.In opname H2 geen vegetatieve planten.



Sarnenvatting serie H

De versehillen tusen be-de opnamen zijn niet duidelijk.Het voorkomen
van Phyteuma nigruin valt hier dan ook mo?±lijk te relateren aan een bepaalde
op liet moment werkzame milieuomstandgheid.De indrk bestaat echter,dat oo
deze plaats de huidige vegetatie slebhts voor eendeel aangeeft,door welke
oorzaak Phyteuma nigrum zich hier langs de greppel kan hebbeh gevestigd.

eliswaar biedt het huidige milieu nog voldoende gunstige omstandigheden
voor ontkieming van het zaad.Maar vooral als men het verloop van het aantal
Phyteuma's in d.e tijd bekijkt (zie ook andere gedeelten van dit verslag) rijt
het vermoeden,dat het milieu hier indertijd d.oorhet opschonen van de greppel
gunstiger kansen heeft geboden voor vestiging.

Het voorkomen van Filipendula ulmarea ter plaatse doet dat vermoeden
versterken.Deze soort treedt hier nl.massalnaar voren,wellicht in verband.
met de storing,d.ie hier is orgetreden dor het opschonen van de greppel(zie
ook serie G en de aaiproeven e kornen hier in andere ged.elten van dit ve±slag
nog op terug).

Opname X

Ligging (zie fig.4,kaart4).Deze opname is gelegen midden in een madeland.
aan het Taariosche Diep,enkele honderden meters ten Norrd.en van 419.

Aantal bloeiende Phyteurna's (zie fig.23.) Enkele Phyteuma's.

Helling en expositie (zie tabel 6).Enigszin afhellend. in oostelijke
richting (in de richting v'n de beek).

Mate van besohaduwing (zie tabel8).Geen beschaduwing door bomen of
struiken.

Vegetatietypering(zie fig.23).Ook in deze opn.ame is de toestand. vrij
instabiel,blijlcens oorten van het Poö—Loliëtum.

Soorten der Phragmitea,Molinietalia wijzen op eenvochtige bodem.
}et aspect wordt ter plaatse in belangrijke mate bepaald door Filipen—

dula ulmarea.

Voohtigheic-.(zie fig.23).De bodem is hier jets meer dan vochtig (meer dan

7) .Het terrein helt nogal af vanaf de agrarisch 'oeheerde weilanden naar de
beek.De bodésnvochtigheid kan dan ook sterk samenhangen met afstornend grond—
water (vandaar veel Pilipendula ulmarea?).De vochtigheid is nogal aan wisselingen
onderhevig.

Stikstofgehalte (zie fig.23).De bodem is matig stikstofrijk.

ZaadDroduktie.Ook hier zijn de gegevens aangaande zaadproduktie
per plant,enz.onvoldoende 'oetrouwbaar.

Aantal kiemplanten.Niét bepaald.

Aantal vegetatieve planten.Geen.

Samenvatting opname X.

Deze plaats is speciaal ter opname uitgekozen vanwege het opvallende
aspect (veel Filipendula ulmarea).Deze opname levert overigens niet veel bruik—
bare gegevens op.



Opname Y

IJii (zie fi.',kaart 4).Doze onme 1i.t ie-t verer naar hel Noor—
den,eveneens in een madelanc3. aan het Taarlosche Diep.

Aantal bloeiende Phyeumas.(zie fig.23).E'nkel2 Phyteuma's.

Helling en expositie (zie tabel 6).De opname ligt in vlak terrein.
Mate van beschaduwing (zie:tabel 8).Geen •beschaduwing door 'oomen of strui—

ken.

Vegetatietypering (zie fig.23).Ineze opnamen zijn dezelfde soorten ui-t
het }oö—Lo1itum vertegenwoordigcl als in opname X en in dezelfd.e mate.

Opvallend is de massale aanwe'igheid. van Glyceria maxima en Myosotis
scorpioides (Phragrnitea).Deze oorten wijzen ook hier op een voohtig milieu,
samen met soorten der Molinietalia.

Filipendula uimaTha ontbreekt hier vrijwel.

Vochtigheid. (zie fig.23).De bodem is hier iets meer 5an matig vochtig
als ini.opnam X.De aanwijzingen voor wisselingen in vochtigheid. zijn hier even
groot.

Stikstofgehalte (zie fig.23).Matig stikstofrik,als in opname X.

• ZaacIprociuktie,enz. Ook hier niet voldoende betrouwbare gegevens.

Aantal kiemolanten.Niet getelci.

Aantal vegetatieve Dlanten.Geen.

Samenvatting o1Dnme Y.

Behoudens cle massale aanwezigheiö. van Glyceria maxima in plaats van
Filipendula ulmrea geldt hier vrijwel dzelfde konklusie als ten aanzien van
ooname X.

S



amenvatting madelanden.

Vegetatie type.

Uit het bovenstaande onderzoek is nie-t geb1eken,da Phy-teuma ni—grum in de madeland.en van het Drentsche Aa gebied sterk aan een bepaalö. vege—ta-bie type gebonden is.
Voor het "Gezelschap van de Zwar-te Rapunzel en MoeraszeggeTt als gezel—schap van he-t Bromion racemosi (Ca1-thion) (Schimmel,1955) bestaa-t dan ook geengrond,hoewe beide soorten wel vaak samen worden aangtroffen.
In een aantal percelen treft men ook we]. de kombnatie Rapunzel—Moeras_zegge_Zenegroen aan.Maar de Zwarte Rapunzel korat niet edclusief met dezesoor-ten voor.

Als men de kensoortenaiagrarnrL-Jefl bekijkt,dan valt ten eerste op,dat Icnsoorten der Plantagine-lea en van het Po—Loljturn in de Phyteumaopnenvaak rijkelijk vertegeflwoordigd zijn.Deze soorten wijzen op een. 'oepaalde mate
vn instabiliteit in het milieu.Voor het voorkoinen van deze"jntabiele soor—tenT zouden de vo1ende oorzaken ondermeer kimnen worden?angewezen.

1)Het tot voor kort gep1eegie,nieer intensleve,agrarische heheer (Po—Loitum) (serie A?).
2).Invloeden van de landbouw gronden buiten het reservaa-t,zoals over—waaiend kunstmes- en opkw11end voedselrijk gronthiater (serie K).
3).Een ondahks een voorziohtige natuurtechniek toch redelijk snel ver—anderend. beheer.

4) .Het in sommige gradinten Overheersen van meer dynamisohe situ ties
over minder onrustige toes-tanden (b.v. overheersen van voedselrijk over voed—selarm nabij de overwal in perceel 419?)

5).Overmatige betred.ing van de oever door hengelaars (serie D?).
Het ziet er nie-t naar uit,da-t Phy-teuma nigrum ins-ta'oieie situatiesmijdt.

Op de oeverwallen treft men fragmentarisch de temisietea mu—garis aan,samen met Anthriscus sylvetris.Deze vegetaties,die meer aan een droge
en stikstofrijke bodem zijn gebonden,worden wel •overwegenc3.. door Phyteuma nigrumgemeden. -

Kensoor-ten der Phragmitea,vooral Carex acutiformis (Magnocaricion,
volgens sommigen ech-ter hier meer een kensoort van he-b Caithion) zijn in bijnaelke Phyteumaopname in meer of mindere mate aaimezig.

Kensoorten der Molinio—Arrhena-bheretea en der Molinietalia malcendoorgaans het merenieel der vegetatie uit.
Binnen de Molinietalia is het Filipendulion het rijks-b vertegenwoordiga,het Caithion in miñdere-m-be. -

Op drogere gedeel-ten b,v. drogere oeverwallen) treft men Arrhenatherjon_Soorter aan.
In een aantal opnamen treedt Holcus mollis sterk naar voren.Deze

soort kan men hier echter niet als kensoort van de Q.uercetea robori—petraeaebeschouwen.

Anemone nemorosa groei-t in een aantal peroelen op onbeschaduwd
terrein,in he-b Phrteuna_rijke perceel 419 wel zeer massa.Deze soort,die door—gaans in Nederla-id als typische bosplant enkensoort der Quero—Fagetea wordt
beschouwd,vertoont hier dus een afwijkend oecologisch gedrag.Ue zullen op dit
verschijnsel later nog terugkomen



Begeleidende sooren,die men veel in e heurna—opnamen a.ntreft,zijn
vooral Anthoxanthurn odoratum,Festuca rubra,Taraxacum spec.,Agros-tis tenuis,
Veronica chameaörys,en Ajuga reptans.

Dat de vegeta-ties in de hyteurna—opnamen ult fragmen-ten van ver-
schillende ve.get-a-tie--ecnheden zijn opgebouwd,kan te maken hebben met de
volgende ooraken:

1).Op de Phyteuma--groeiplaatsen is er mees-tal eon milieu—gracIin-t aan—
wezig over niet al -te lange afs-tand.Op de drogere gedeel-ten ligt de nadruk
meer op Artemisie-tea-.vulgaris en Arrhenatherion,op de lagere gedeelten meer
op £hragmitea,Calthion,en Filipendulion.

2).De vege-ta-tie is onder invloed van het veranderend beheer aan een
zekere successie onderhevig,zodat men zowel fragmen-ten van. de oude vege-tatie
aantreft als voorboden voor een toekorns-tige,meer evenwichtige: situatie,als
.planten,aie de instabiele overgangssitua-t-,ie beg-eleiden (b.v, Rurnex acetosa,
Rhinanthus spec.,en ellicht soorten der Plantaginetea,zie hierboven).

3).Cp dc Phyteurna—groeiplaa-tsen zijn onafhankelijkvan het SBB—heheer
storende invloeden werkzaam,zoals be-treding en invloeden vanaf de landbouw—
gronclen buiten het reservaat.

Beschaduwi.

Phyteuma fig-rum groei-t in de madelanden meestal op onbeschaduwd
torrein.Op een aan-tal plaatsen (serie A en in mindere mate serie D) heft de
soort zich echter genestelö. langs een gradittvan meer naar minder schaduw.

HellingsgTaad.

Doorgaans treffen we dc soort op enigszins hellend. terrein aan.
Uaar dit niet het geval is vinden we d.oorgat.ns och wel een bepaald. milieu—
gradient. (b.v serie A:lichtsterktegrad.ient).

Voohtigheid.

Vrijwel altijd vinden we de soor-t op een overgang van droog naar
nat.De soort geeft daarbij de voorkeur aan een matig vochtig-a ot vochtige
bodem.

Vakzijn er nogal sterice aam-iijzingen voor wisselingen in vochtig-heid.

Voedse lri jkdom.

Tevens vindt men dc soort rneestal op een gradien-b van meer voed—
selrijk naar minder voedselrijk.De meer voedselrijke kant is mees-tal ook de
drogere kant .Een matig stikstofrike bodem verdient voor Phyteuma nigrum de
voorkeur,

Over een bepaaldiWalt,gezien d.e onbetrouwbare gegevens,slechts onder
voorbehoud te konstateren,da-t d.c soor-t een voorkeur geeft aan een matig zure
-tot zure bodeni,d.ie aan de mati zure kant is..

Bô1èthges-teldheid (zie tabe144).. -

Vaak is er op cle Phyteuma—groeiplaa-tsen een overgan in bodem-type
van nicer (grof—) zand.ig naar meer k1ei5g—venig en meer huieus.De zandige bodems,
waarop we Phy-teuma nigrum aan-treffen zijn bunisus en vaak kleig of leemhoudend.
Op veengrond lijk-b dc vitalitei-t der soor-t geringer te zijn dan op humeue
(klei5g—lemige) zand.grond.(Zoals in perceel 419).

Hoogte en dich-theid der vegetatie,

Vrijwel altijd. treft men d.e soort aan in een overgang van een nicer

dich-te,hoge vegeatie na.ar sen jets minder diob-te,vrij wat lagere vegeta-tie.



Vegetatie—aspect.

Ook het vegetatie—aspect verandert meestal langs Phyteuma—gra±—

enten:er is een overgang van een meer homogene,grasachtige vegetatie via een

zeer heterogene vegetatie van grasseri. en dicotylen naar een meer hornogene

vegetatie van vooral clicotylen of sorns een vegeta-tie met weer vooral grassen.

De soort geeft eon yoorkeur aan bovengenoemö-e heterogene vegetaties,

die een nogal ruig aspect vertonen.Deze vegetaties zijn heterogeen wat betreft
hoogte en cIichtheiö,bladStrDktUUr en gelaagd.hei-.

SoortenrikOm.

Over het algemeen zijn d.e opnamen.,waar men de meeste Phyteuma's

aantreft jets soortenijker (gemidelö 28 soorten per vier vierkante meter)

dan -ie,waain vrijwel geen of heiernaal geen hy-teuma'5 groeien (24 soorten).

Levensvorrnen cler hoere plant en.
In twee percelen is e relatie onderzocht tussen het relatieve

aandeel van verschillende levensvo.rmen in. e vegetatie en het voorkomen van

Phyteuma.Er is geen uielijk verband- gevonden.

Anatomie er hore planten.

Evenmin is er in eze perc.elen een duidelijk ver'oanö- te vin.en

-tussen het voorkomen van Phyteuma nigrum en het re1.tive vorkornen van e
verchillende bouwtypen.Het vermoe.en,ö-at Phyteuma nigrum aithans in bepaalde

levenssta-ia.5e voorkeur geeft an eon milieu met hoge relatieve luchtvochtig—

heid.,krijgt geen steun als men - het aandeel .er hygrofyten in de vegetatie

bekijkt,ZelfS lijkt e rélatie tussen ?hyteuma nigrum en andere hygrofyten

enigszins negatief te zijn.

Op gronö. van het bovenstaande leek een uitgebreid.er oderzoek

naar e relatie tussenhet voorkomen van Phyteuma nigrum en hot voorkornen van

de verschillend.e levensvormen en bouwtypenniet de rnäeite waard.

Vitaliteit Phyteuma nigrum.

-'ie pag. 101-



jbermen en grenpeiwanden

Serie B

(zie fig.2,kaart I en fig.9,kaart la).Deze serie opnainen is ge—
legen in de berm van de (onYerharde) oprit naar de boerderij van SBB te Oude—
molen.

De opnamen Bi t/m B4 liggen alie in de oosteiijke berm,tussen de oprit
en cle beek.Van Noord naar Zuid is de volgorde:34,B1,B2,B3.

De opname B5 ligt in de westelijke berm,tussen de oprit en een greppel.

Aantai blociende Phteuma's.(zie fig.24a).In deze berm zijn de ?hyteurn's
zeer talrijk,in enkele opnamen zozeer,dat het bij somrnige planten moi1ijk is.
cm te zien,of het om 1 dan wel om meer exemplaren gaat.Tussen opnamen 34 en Bi
is er wat aantallen Phyteuma's betreft weinig verschil.Marr het aantal bloei—
stehgeis in in 34 wel veel groter dan in Bi.

In B2 groeien slechts enkele Phyteuma's,in 33 geen.
In B5,aan de andere kant van het pad,groeien enkie Phyteuma's.

Heiling en expositie (zie aabel 2).In de oostelijke berm ±igt opname
34 in een sterk hellend viak.Opnme Bi hel-t veel minder.Taar B3 verdere afname
in heilingsgraad.Ai deze opnamen geëxponeerd. op het Oosten.

Opname B5 helt zeer sterk af naar het Westen.

Nate van besehaduwing (zie t.bei 7).De opnamen Bi t/m B4 worden iicht
beschaduwd.Opname.iordt eveneens iicht besohaduwd,maar in mindere mate dan
Bi t/rn B4.

Vegetatietyperin (zie fig.24a).In deze berm groeien veel soorten,die
niet in een vegetatiekundige eenheid zijn onder te brengen,zoais Anthoxathum
odoraturn en Festuc rubra.Wellicht hangt dit samen met de vele milieu—overgangen,
die e hier aantreffen:hooteverschilien tussen pad en beekoverrand,verschil—
len in de mate van betreding,versohiilen in de mate van besohaduwing.

Voor zover de hier groeiende soorten wel ergens zijn onder te biengen,
wijzen zij voor een groot cleel op een instabiele situatie (Piant.aginetea en

Po—Lolitum,voorai in B2).
De overige kensoorten zijn te rekenen tot de Phragmitea (Equisetum flu—

viaile ,bij de beekoerer),Molinio—Arrheflatheretea en Arrhenatherion.
Begeleidende soorten zijn vooral Anthoxantbum odoratum,Festuca rubra,

Agrbstis tenuis.Langs de beekoever groeit Phalaris arundinacea en Anthriscus
syivestris.

In 33 groeit vrij wt Holcus moilis.Het is niet duidelijk,of deze soort
hier gebonden is aan een bepaalde mate yen beschaduwing.

In de opname B5 groei-t veel Glechoma hederacea (Artemisietea vuigaris),
waarschi jnli j.kin samengang met 'oeschaduwing,voedselri jkdom en zeer onregel—
matig beheer (de westiijke berm is over het geheel ruig van aspect met veel

Anthriscus sylvestris en Tjrtica dioica).Verder veel Holcus mollis (in relatie

met beschaduwing?) en Calamagrostis canescens.

Relatieve lichtsterkte (zie tabel 42).Voor zover de gegevens betrouw—
baar zijn geeft de vegetatie aan,dat 34 en Bi het minst worden beschaduwd,B2
iets meer,en 33 nog iets meer.

Opname 35 wordt het sterkst beschaduwd.



ohtighejd. (zie fig.24a).De gegevens aangaancle cieze faktor zijn vrijonbetrouwbaar,aangezien zij. op slechts een klein ee1 der vegetatie berus-ten.Tussen de opnamen B4,1,2,en 3 zijn er weinig verschillen,De gemiddelde voohtig.—heid is:ie-ts minder-dan matig voch-big (±6).
Opname B5 is vochtig (±7).

Sikstofeha1-be (zie fig.24a).Het gehalte ver-toon-t een wisselend. verloopvan B4 naar B3.De gemid.delde waarde is:matig stikstofrijk to's stikstofrijk.
Er lijk-b geen verban. te zijn tussen stikstofrijkdom en aan-ballen Phyteumas.

Opname,s minder dannatig stiks-tofrijk.
• Bodemprofiel (zie 'babe]. 44). Zowel in Bi,2,als in B3
zandige bodem to-t terfriinste 1 m diepte.Naar beneden toe zavelige bijmening.

Het bodemprofiei is niet onderzoch-t in 34 en B5
Gemiddelde hoogte der kr idlaac (zie fig.24a).In opnarne 34 is de vege—

ta-tie zeor hoog.Afname in hoogte van B4 naar Bi.De opnamen B2 en B3 zijn weerlager dan Bi.

In opname 35 is de vegeta-bie vrij hoog.

Dichtheia._derkruidlaag (zie fig.24a).vrjj duidelijke afname in dicht—
heiö. van B4 via31 en B2 naar B3.

Opname B5 is vrij open.

Soortenrijkdom (zie fig.24a).De versohillen in soortenrijkdorn hangen
niei duiclelijk Samen met de verschillen ir.aan-tallen Phyteumas.

Zaadorod.uktie (zie fig.24a).Afname van vrij hoge zaadproduktie
per prant in 34 (7 cm zaadkoplen-be) nar eenmatig hoge zaadprothktje (5 cm)
in B1.In B5 geringe zaadproduktie per plant (3 cm).

De zadproduktje per opname neernt zeer zuidelijk af van B4 via Bi natr
B3.De zaadproduktie is ook totaal gezien in 35 zeer gering.

Aan-bal kiemplanten (zie fig.24a).In opname B4 vrij veel kiemplanten,
eohter gezien de hoeveelheid geproduceerd -aad niet zo veel (absoluut 78 kiem—
planten,24 per eenheid geproduceerd zaad).In opname Bi vrij veel kiemplanten
(42),ook per eenheid geproduceerö. zaad (60).in B2 enklë tientallen (36) per
geproduceerde hoeveelheid zaad.In B3 geenkiemplan-ten.

In oname 35. zeer veel kiemplanten per eenheid geproduceerd zaad (243).
Dus:in de çstelijke berm in Bi rela-tief de meeste kiemplanten,

in B2 en B4 minder9in B3 geen.

Aantal vegetatieve iDlanten (zie fig.24a).In opname 34 en Bi zeer veel
vegetatieve plan-ten (71,resp.68 planten in 1974),in 32 enkele plan-ten (8),in
opuame 33 geen vegetatieve plan-ten.

In opname B5 enkele vegetatieve plan-ten (ii).

bloeistehgels(zje fig.24b).Lengte in B4:34 cm,in B1:28 cm,
(in B2:26 cm),(in B5:42 cm).Dus afname in lengte van B4 via B1 naar B2.

In B5 zeer lange bloeistengels.

Omvang van he-t vegeta-tieve gedeel-te der bloelende plant (zie fig.
24b).De omvang van het vege-tatieve gedeelte is in 34 veel groter dan in Bi,
het aanta]. onderste bladeren is gro-ter (vooral in samenhang met een gro-ter
aan-tal bloistengels).(hoogte,resp.breed.be,resp.na bladeren in B48/13/1O,
in B1:5/7/4).

Samenvatting serie B

Op grond van het bovens-taande kan men slechts konkluderen,dat
Phyteuma nigrum in deze berm een voorkeur geef-t voor een hogere,dichtere vege—
tatie boven een:;open en zeei4 lage vegeta-tie.Ook hier zien we weer,dat de vege—



-tatie,waarin men de Phyteuma's vooral aantreTt,iets ruiger van aspect is.De
vegetatie lijkt op öeze plaa-tsen jets minder te woröen beschacluwd.

Vermoedelijk is echter het voorkomen van de soort ook hier weer gebon—
en aan graöintma-tige milieuveranderin-en.Ten eerste is er een hoog-teverschil
tussen he-t geeelte van de berrn,da-t aan het pad grenst en het gedeclte,dat aan
cle heek grenst.In dze stroken ziet men ook duideljk verschillende vegetatie—
typ3n.Van B4 via Bi en B2 naar B3 wordt dit hoog-teversohil minder beiangrijk,
voural doord.at de berm hier breder worftt.

In opname B4,waar de vegetatie het meest hoog en ö.icht is,i' het aantal
bloeistengels,en mede daardoor,de zaadprodulctie het grootst.Ook zijn hier de
bioeistengeis het langst en is de omvang van het vegetatieve gedeelle der bloei—
erde plant het groo-ts-t.Van B4 in cie richting van B2 ,waar de vegetatie opener
en lager word.t,zijn de meeste van deze vitaliteitswaarden lager.Het aantal
vegetatieve plan-ten,dat in B4 en Bi zeer groot is,neemt eveneens in sterke mate
af.Tocblijkt hat milieu inB2,waar slech-ts enkele.bloeiênde en regetatieve
Phyteuma's staan,voor de kieming nauwelijks minder gunstige omstandigheden te
bieden dan in B4 en Bi..

In de bermstroken lange het pad en langs de beck ondervindt de vegeta—
-tie veel betreding.In deze stroken treft men vrijwel geen Phyteuma aan,de oort
groeit zodoende in een vrij smalle strook van min:der dan 1 m breecite.

Me clè methode van het maken van opnamen in grote vlakken zijn echter
cLe mkru—milieuveranderingen,waar Phyteuma nigrum iellioht op reageert helaas
moeilijk vast te leggen.

Serie F

Ligging(ziefig.11,kaart 8,en fig.12,kaart 8b).Deze serie opnamen ligt
langs een greppel in een weiland. Mj het Scheebroeker Loopje.Op d.eze plaats

was aan het eind. van de vorige eeuw nog bos.
Opname Fl ligt op d.c westelijke wand. van d.c greppel,F2 ligi,grenzend.

aan Fl riin of meer vlak in het weiland.,F3 ligt als F1,en P4 ligt ale F2.De op—

nameii P3 en P4 grenzen aan Ie znidkant van resp.F1 en P2.

Aantal bloeiende 'hyteuma's (zie fig.25).In Fl vee. Phyteuma!s,in.P3
mind.er,in P2 en P4 geen Phyteuma's.

Helling en expoitie (zie tabel 3).De opnamen Fl en P3 hellen zeer

stark af,gexponeerd. op het Oosten.De opnamen P2 en P4 hellen weinig.

Mate van beschaduwing (zie tabel 7).Geen besohaduwing door bomen of
struiken. -

Vegetatietypering (zie fig. 25).EvenaL'is eerie B is een groot deal
van d.c vegetatie niet onder te brengen bij bepaalde vegetatie eenheden.

Overigens maken in alle opnamen,vooral in F4,kensoorten der Plantagi—
netra en van het Foö—Lolitum een belangrijk deal uit van d.c vegetatie.

Alleen in Fl ijn d.c Fhragmitea nigzins vertegenwoordigd. door Galium

palustre (Magnocaricion).
In alle vier opnamen,in Fl en P2 echter meer dan in P3 en P4 vormen

soorten der Molinio—Arrhenatheretea het grootste aandeel.
De grotere vochtigheid in P1 en P3 blijkt bebalve uitGalium - palutre

uit soorten van het Calthion,Pilipend.uliOn en Junco-Molinion.In 12 en P4 wij—

zen Arrhenatherion oorten op een - ... '.iroger milién.
Begeleidende soorten:Bromus mollis(vooral in F4),Holcus mollis (zeer

.sterk aanwezig in P3) en Anthoxanthum odoratum en Festuca rubra (zeer sterk

aanwezig,behalve in P4).
Men ziet vegetatie—overgangen zowel van Fl naar P2 en P3 naar P4 als van

Fl naar P3 en van P2 naar P4. - -



Vochtigheid (zie fig.25).Geringe afn&me in vochtigheid. van Fl naar F3
(beide opnamen op greppelwand,gemiddelde waarde 6=matig vochtig).Toename van
F2 (4,4) naar P4 (4,9,bede in hat vlakke weiland,gemiddelde waarde + 4,7=
frisse bodem). —

Zeer duidelijk verschil tussen e groep P2 en P4 en de groep Fl en P3:
toename in vochtigheid. van fris naar matig vochtig.

In de opnamen Fl en P3 zijn enige aanwijzingen voor wisselingen in
vochtigheid.

Stikstofgehalte (zie fig.25).Zeer duidelijke toename van Fl (3=stikstof
arm)naar P3 (stikstofarm tot matig stikstofrijk).

Tussen P2 en P4 weinig verschil(beide minder dan matig stikstofrijk).
Duidelijke afname in stikstofrijicdom van P2,4 (minder dan matig stik—

stofrijk) near P1,3 (hijna stikstofarm).

Boiemprofiel (zietabel 4) In alle vier opnamen
bestaat de bodem uit hurneus en zavelig zand.

Gemiddelde hoogtè der kruidlag (zie fig.25).Toename in hoogte van Fl
naar F3)van Fl naar F4,van P2 naar F4,van P2 naar P1,en van P4 naar P3.

Dichtheid der kruid1 (zie fig.25).Toename in dichtheid van Fl nanr
F3,van Fl naa' P2,van Fl nar F4,en van P2 naar P3.Tussen P3 en P4 en tussen
P2 en P4 weinig verschil.

Soortenrijkdom (zie fig.25).Opname P2 ± meest soortenarm,F4 lets minder.
De opnamen Fl en P3 zijn soortenrijker.

Zaadproduktie(zie fig.25).In opname Fl is de zaadproduktie per
plant even groot als in opname P3 (beide opnamen op de greppeiwan'1,gemiddelde
waarde:5 cm) .Door een groter aantalplanten is de totale zaadproduktie in
Fl groter dan in P3.

Aantal kiemlanten (zie fig.25).De meeste kiemplanten in opname P3,
zowel absoluut gezien als per eenheid zaadproduktie.In Fl minder kiemplanten,
in P2 e P4 (in het viakke weiland) weinig kiemplanten.(resp.G1,32,7,3 per e.z.p.)

Aantal vege+atieve planten (zie fig. 25).In Fl vrij veel vegetaieve
planten (31),in F3 minder (19),in P2 één exemplaer,in F4 geen.Dus op de greppel—
vrij veal vegeta-tieve planten,in het vlakke weiland. nauwelijks vegetatieve
planten.

Lengte der bloeistengeis (zie fig.25).In opname P3 zijn de biceistengels

jets langer dan in P2 (33 cm,resp. 30 cr11).

Omvang van he-t vegetatieve gedeelte der 'oloeiende plant (fig.25).

Zowel in P1 als in F3 zeer forse planten,De verschillen bestaan slechts
daaruit,dat de planten in Fl meer bladeren bezitten.

Samenvatting serie F.

Phyteuma nigrum komt hier niet in het vlakke weiland voor,de soort

geeft de voorkeur aan de grepelwand,vooral de vochtiger doch niet natte ge—

deelten onderin.Voorts geeft de soort,althans wat bloelende exemplaren betreft,

de voorkeur een bodem,die noch te voedselrijk is (in het weiland),noch te

voedselarm (bepaalde gedeelten van de greppeiwand).
De vegetatie is in lie greppel minder dicht dan in het weiland,maar wel

lets hoger.Tevens is ze hier soortenrijker en vertoont ze een jets hetero—

gener aspect.De soort geeft op de greppelwand. echter de voorkeur aan de meer

dichte en hoge vega-ta-tie.
Opname F3,waar de bodem jets voedselrijker en lie vegetatie hoger en

dichter is dan in Fl,lijkt het beste kiemingsmilieu te bieden.In Fl lijken
de plan-ten zich echter,gezien het grotere aantal bloeiende en vegetatieve plan-ten,
in latere levens s-tadia beter te kunnen ontwikkelen.



Series J.N,O,PQ,,en R.

Liggin (zie fig.7,kaart 6;fig.8,kaart 7;fig.9,kaart 6a,6b,6c,
6d.zie voor meer uitg&breide situatiebescl-rijvingen per opname onder:oe1ichting
b±j de opnamein eerderegedeel-ten van dit versiag).

De opnamen van deze serie liggen op verspreide punten in de berm langs
de weg van Gas-teren naar Ioon.Deze weg was ten -tijde van het onderzoek nog
een klinkerwég met een vrij rijke berm.Deze berm vormde n van de rijkste
Phy-teuma nigrum groeiplaatsenTegenwoordig is de weg geasfalteerd.Veei Phyteima's
zijn verdwenen.

De opnamen J2,N1,O,P1,Q1 en R liggen in de vlakke berm,welke meerdere
malen per jaar gemaaid werd.De opnarnen Ji,N3,P2,en Q2 liggen op de greppelwand,
welke elk jaar in de herfs werd gemaaid.Opname N2 ligt op de overgang tussen
vlakke berm cn greppelwand.

Algemeen.Blijkens hét &ei'wantschapsdiagram (zie fig.22) verschil-
len de opnamen in deze •bé.rm onderling nogal sterk.Uit dit diaam blijk-t voorts.
niet,dat de opnamen in de vlakke berm meêr ôñderlin; aan elkaar verwant zijn
dan aan de opnamen op de greppeiwand en omgekeerd.Gezien de grote diversiteit
in cle vegètatie zouden besohouwingen per opnameserie dan ook gezamenlijk een
vrij verwarrend beeld scheppen.

Om -toch enigszins een bruikbaartoaalbee1d te verkrijgen,zijn de gege—
vens van de opnamen in de vlakke berm enerzijds (met uitzondering van opname
N2,welke opname op de rand van deberm ligt) en die van de opnamcn op de grep-.
pelwahd anderzijds voor he-t maken van kensoortendiagrammen,enz. samengevoegd
tot n tabel.Daar-toe zijn debedekkingspercentages van de soorten opgeteld en
is de totale bedekking cier kruicllaag over alle opnanien van greppel,resp. berm
gesteld op 100,waarnaar de bedekkingspercentages per soort zijn berekend.

Helling en expositie (zie ta'oel 4 en 5).De opnamen J2 en Ni hellen zeer
weinig af naar het Noorden.De opnamen P1,Qj en K liggen vlak,opname 0 helt
zeerwenig af naar he-t Zuiden.Opname N2 helt jets meer dan Ifl af naar he Noorden.

De opnamen J1,N3,en Q2 hellen± 60—70 graden,gexponeerd op het Noorden,
opname P2 isin dezelfde mate hellend,gexponeerd op het Zuiden.

Dus:de opnamen in. de berm liggen vlak of hellen zeer weinig af in de
rich-ting van de greppei,de opnamen op de grepelwand hèllen zeer sterk.

Mate van beschaduwing (zie tabel 7).Alle opnamen worden zeer licht be—
schaduwd door 'oomen,die langs de weg staan.

Aantal bloeiende Phy-teurna' s.(zie fig.24b).Het aantal bloeiende Phyteu—
ma's in cle opnamei in de vlakke berm varieert van 1 tot ± 10.Het aantal, Phy—

teuma's is op de greppeiwand gemiddelö. veel hoger.De. plan-ten geven daarbij de
voorkeur aan de overgang tussen vlakke berm en grepDelwand n aan het boven•-

ste gedeelte van de greppelwand.
Vegetatietypering (zie fig.24b).A.an de hand van b.ovengenoamcle tabellen

zijn kensoortendiagrammen gemaakt van de berm en van de greppelwand.
Ook in deze berm moe-ten we een groat deel van e vegetatie rekenen tot

de z.g. restgroep.
De meest opvallende vegetatie eenheden zijn de Plantaginetea (inklusief

Po—Lolitum),zowel in de berm als op de greppeiwand in niet al te sterke mate
vertegenwoordigd,?hragmitea (alleen in de greppel),r'iolonio—Arrhenatheretea
(meer in de berm),Filipendulion (meer in de grepel),Arrhenatherion (meer in de
berm).

Eenheden,die in zeer geringe mate vertegenwoordigd zijn:Chenopodietea
(Linaria vugaris:ruderaalgemeenschap der wegbermen,enz,o.m. oa droge zandgrond,
zowel in de berm als in de greppel),Artemisietea vulgaris (Urtica dioica,rude—
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raal,alleen in de greppel),Koeierio—corynephoretea (Campanula rotundifolia,
Rumex acetosella,klasse der zandige dioge graslanden,ie-ts meer in de berm dan
in de greppe1),Parvoctricetea (Carex nigra,Viola palustris:Caricion curto—ni—
giae,matig voed.selrijke,natte bodem,op de reppe1and),!uercetea ro'oori—pe:trae—
ae (Hieracuum laevigatum,Ho'lcus mollis —deze laatste eohter dubieus als kensoort'-
vrijwel alleen in' de grepei),Querco Fagetea (Athyrium fihix—femina,Melanclrium
rubrum—d.eze ook ala kensoort dubieus—,alleen in de greppel)

Begeleidende soorten vooral Festuca rubra,Anthoxanthumod.oratum,Achillea
millefolium (de laatste vooral in de grepel).Alleen in de greppel o.a.:
Anthriscus sylvestris (wijst samen rae-t Filipendula ulmarea wellicht ook op een
ander maairegiem in de greppel t.o.v. dat in de berm) .Alleen in de berm o.a:
Agrostis tenuis,Veronica chamaedrys,Cirsium arvense.

Relatievelichtsterkt (zie tabel 42).De vegetatie levert geen aanwijzin—
gen op,dat,in de vegetatie van de berm de relatieve lichtsterkte anders is
dan die in' de vegetatie van do greppeiwand.

Vochtigheid (zie fig.24b).De berm is fris tot matig vochtIg (+5,5),de
grepelwand is gemiddeid. matigvochtig tot vochtig (+6,5).Op de grp1wand
zal er echter zeer waarschijnhijk een overgang zijn in vochtigheid van een
een waarde als in de berm naar een matig natte bodem (+8) or4erin de greppel.

Zuurgraad (zie fig.24b).Over het geheel gezien kan men stellen,dat de
bloeiende Phyteuma's een voorkeur vertonen voor een ,zure tot matig zure bodern
(aan de matig zure kant).

S.tikstofgehalte (zie fig.24b).Toename in stikstofrijkdom van stikstof—
arm tot matig s-tikstofrijk (+4) in de berm tot gemiddeld matig stikstofrijk

(±5) pp de greppeiwand.

Gebruikswijze (zie fig.24h).De vegetatie van de grenpeiwand wijst meer

dan die in de berm op eon extensiever beheer (naar verhouding zijn hooiland—
planten sterker aanwezi.) Bovendien ziet men op de greppelwand,die alleen
in de herfst gemaaid wordt, af entoe kale stuklcen,waar de vegetatie tot in het

wortelnivo is afgemaaid.
lie berm,die s'zomers meerdere malen wordt gemaaid. en rneer wordt betreden,

ismirider riig van aspect.

Bodemorofiel,—soort en klei—humusgehalte (zie fig. 24 en tabel 4.).

In opname J2 (in de berm) hunieus zand tot op 1 m diepte,in Ji (pp de

greppeiwand) op 1 m oenedeh bermnivo andige klei.In opname Ni (berm) bovenste

15 cm humeus zand,tot op 60 cm kieig veen,na 80 cm diepte grof zand.In I'13

(greppel) idem.
In de overige opnamen zijn geen profielboringen verricht.Over het alge—

meen kan men echter wel stelien,dat in de berm de bovenste lag (15 —100 cm)
uit zand bestaat,-terwijl op grotere diepte lagen voorkomen van ieer kleige
of venige' aard.Deze diepere lagen:3ullen op de greppelvegetatie meer invloeö.
uitoefenen dan op de berm vegetatie.

Het klei—humus gehalte van do bodem is in de gppel in geringe mate
hoger dan in de berm,

Gemiddelde hoogte der kruidlaag (zie fig.24b).De vegetatie is in de

greppel gemiddeld nogal hoger den in de berm (34 cm tegen 20 cm).

Dichtheici der kruidlaag (zie fig.24b).De vegetatie is gemiddeld iets

minder dicht in de grepel dan in de berm (gemiddeldbedekkingspercentage
40%tegen5o%).

Soortenrijkdom (zie fig.24b).Er zijn wat betreft de soortenrijkdom geen
belangrijke verschillen.



Zaadprothikt.ie (zie fig.24b).In cie vlakke berm is de zaaproduk-tie
per plant groter .n in e greppe]. (gemiel. 7 cm zaadkopleng-te tegen 5 cm).

Aantal kiemplanten (zie fig.24b).Slechts van encle opnamen zijn de
ggevens bekend.In opname Ji (greppel):175 kiemplanten (126 per eenheiö. zaaö.vro—
u1ctie),in J2(berm):10 kiemplanten,in Ni (berm) 16 (89 per e.z.p.),in N2 50 -
(385 per e.z.p.),in N3 (greppelwand)142 (135 per e.z.p.).

GemiC1eli vind.t men in tie vlakke berm per vier vièrkante meter 49 planten
per eenheiti zaatiprotiuktie,op tie greppel-berm overgang 385,en op tie greppeiwand.
155.

De gegevens zijn d.us schaars.Maar waarschijnhijk kiemen tie zad.en het
best op tie overgang van berm naar greppelwand.,mind.er goed. in tie vlaikke berm
in ond.erin tie greppel.

Aantal vegetatieve ilanten (zie fig.24b).Alleen van J1,2 en N1,2,3 zijn
be-trouwbare gegevens verkregen.Het ziet er naar uit,d.at het aantal vegetatieve
planten ongeveer geiijk op gaat met het aantal bloeiende pianten.

In tie greppel vintit men per vier vierkante meter in J1 40 vegeatieve
planten (20 bloeiend.e),in N3 92 (33 bloeiend..In tie vlkke berm vintit men
in J2 52 vegetatieve planten (22 bloeientie ),in Ni 25 (10 bloelentie).
In opname N2 (op tie overgang tussen berm en greppeiwanti) vintit men 70 vegetatieve
planten per vier vierkante meter (30 bloeientie).

Waàrschijnlijk zijn er ook over tie gehele berm gezien meer vegetatieve
planten op tie greppeiwand. tian in tie vlakke berm (als bij tie bloeientie planten
het geval is).

Lengte tier bloeistengels (zie fig.24b).Gemititielc3. is tie lengte tier bioei—

stengels in tie greppel iets groter (32 cm) tian in tie berm (28 cm).

Omvang van het vegetatieve getieelte tier bloeiend.e plant (fig.24b).
De plan-ten zijn op tie greppelwand. forser den in tie viakke berm.Voorai

is het vegetatieve gedeelte tier piantdaar hoger.

Samenvatting berm Gasteren—Loon.

Ilier treft men Phyteuma nigrum . aan in een gradient van hoog
naar laag,van droog naar nat,rnlntier voedselrijk naar rneer voedselrijk.De soort
geef hier,wa-b bloeiende exemplaren betreft,d.e voorkeur an matig vochtige
tot voch-tige bodern,matige zticstofrijkd'om,matige zuurgraad,en aan een ruigere,
hogere en mintier dichte ,laat in het seizoen gernaaicie vega-ta-tie in tie -grpoel,
boven tie opener enlagere vegetatie in tie berm,die veal wordt betreden en vaak
wordt gemaaid.

De zaadprod.uktie per plant is in tie: berm iets groter dan in tie grerpel.
Maar tie oerige vitaliteiswaard.enals grootte van tie bloeiend.e plant,aantal
.kiem— en vegetatieve planten lijken,evenals het aantal bloeiende planten,hun
grootste waartie aan te nemen op tie bovenranti van tie greppeiwanti.
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Samenva-tting bermen0 -

Vegetatie tyDe.

Gezien de ligging er meeste opnamen (in s-teil of mither steil
hellenae beremen) iit het voor öe han,at daarin fragmenten van verschillen—
e vegetatie—eenheöen zijn aan te treffen.Zo zien we hij voorbeeld. op de d.ro-
gere plaatsen meer kensoorten van het Arrhenatherion,op d.e vochtige plaatsen
meer soorten d.er Phragmitea en van het Filipend.ulion.

Opvallend. is het sterke voorkomen van soorten als Festuca rubra,Antho—
xanthum od.oratum,Agrostis tenuis,en Veronica chamaed.rys,

Op sommige plaatsen tr.eft men plantensoorten aan,d.ie meer in bosvege—
taties thuishoren (Folygonat,um multiflorurn,Hieracium laeviga-tum,Anemone nemo—
rosa,Stellaria holostea,Athyrium fihix—femina).

Beschacluwing.

Sommige Phyteuma—groeiplaatsen in bermen en langs greppels zijn
onbeschaduwd.De meeste word.en echter licht tot half beschad.i?wd.

Hellingsgraad..

De opnamen zijn weinig tot zeer sterk hellend.De meeste Phyteuma's
treft men echter aan op d.c sterk hellend. ged.eelten.

Vochtiçheid..

Op deze hellende groeiolaatsen vertoont cle soort een voorkeur
voor een jets meer dan matig vochtie hoclem:men vindt de soort niet. onderin
een greppel te midden van 'hragmitea en Fi1ienduIion en iéiñig ±n .e drogere
gedeelten van de berm.temidc.en van Festuca rubra,Anthoxanthum odoratum,Agros—
tis tenuis en het Arrhenatherion.

Voedselrijkdom.
De soort geeft de voorkeur aan een matig stikstofrijke bodem.

Soms':ziji dc drogere gedeelten meer stifstofrijk (sefie F),.sorns zijn de voch—'.

tige gedeelten,onderin de greppel meer stiktofrijk (GasterenLoon).
Voor zover de gegevens betrouwbaar zijn,geeft d.e soort cle voorkeur aan

een matig zure tot zure bodem.

Bod.em.

De bodem is op bovengenoemde groeiplaatsen over het algemeen
zandig—humeus.Een speciale voorkeur van Phyteuma nigrum voor een bepaald bodem—
type is niet gebleken.

B.eheer

De soort lijkt overmatige betreding en veelvuad.ig maaien niet op
prijs te stellen.

Hoogte,dichtheid en aspect der vegetatie.

Het ziet er naar uit,dat Fhyteima nigrum in d.c wegbermen de voorkeur
geeft aan een hogere,ruigere,iets rniñderedichte vegetatie boven een vegetatie,
die veel lager is,soms cl.ichter maar rneestal opener is en een meer grasachtig
aspect vertoont.

Soortenrijkdom.

Een duidelijk verband. tussen soortenrijkd.on en het voorkomen van
Phyteuma nigrum in de bermen is over het algemeen niet te vinden.



Houtwallen en bosranden.

SerieT

Ligging (zie fig.4,kaart 4 en fig.iO,kaart 4c).Dee serie ligt op en •bij

een houiwal,die ten Westen van het Oudemolensohe Diep ligt,parallel aan de
beek.

Opname Ti hg-b op de oostehijke helling van de houtwal,opnarne T2 11gb
op 2 m afstand van Ti in het mad.eland.

Aantal blociende Phyteuma!s (zie fig.26a).In opname Ti erikele Phyteuma's,
in T2 geen.

Helling en exositie (zie tabel 8).Opname Ti helt enige graden oo het
Oosten,opname T2 ligt viak.

Mate van beschaduwing.(zie tabel 8).opname Ti wordt hicht beschaduwd,
opname T2 word.t vrijwel niet beschaduwI.

Vegetatietypering (ie fig.26a) .7owel in de houtwal (Ti) als in het
ma1eland. (T2),maar in het laatste lets meer,is de situatie vrij instabiel.

Urtica dioica in Ti en Rumex b'otusifohius in T2 (Artemisietea vulgaris)

wijzen in geringe mate op ruöera1e invloeden.
In beide opnamen zijn de Phragmitea in zeer geringe mate vertenwoordigd
Zowel in Ti als in T2,maar daar wel in zeer sterke mate,zijn de Molinio—

Arrhenatheretea sterk vertegenwoorcligd.
In Ti zijn een aantal bosp1anten' aanwezig:Anemofle nemorosa en Hedera

helix (Querco—Fagetea) en Viola riviniana.
Begeleidende soorten in Ti:Festuca rubra,Ajugareptans,RubuS spec.,

Relatieve hichtsterkte (zie fig.26a). De vegetatie geeft aan,dat de

relatieve lichtsterkte in ri lets geringer is dan in T2.

Vochtigheid (zie fig.26a).In beide opnamen is de vochtigheid gehijk

(matig voohtig:±6).
In opname Ti zijn echter zeer sterke aanwijzingen vror wisselende voch—

tigheid.Doordat het opDervlak van opname Ti enigszins bol is,is de bodem op

de plekken,waar Phyteuma nigrum staat,mogehijkerwijs jets droger. -

Zuurgraad.(zie tabel 42).De bodem is in Ti matig zuur,in T2 -z'a zuur
tot matig zuur.

S-tikstofehalte (zie fig.26a),Er zijn geen duidehijke verschihlen.Ge—
middeld is de bcdem hier matig stokstofrijk.

Gemiddelde hoogte der kruidlaag (zie fig.26b).De vegetatie is in T2 iets

hoger dan in Ti.

I Dichtheid der kruidlaag (zie fig.26b).Opname T2 is iets dichter dan Ti.

Soortenrijkdom (zie fig.26b).Opname Ti is veel soortenrijker dan T2

(40 tegen 17 soorten per vier vierkante meter).

Zaadpoduktie,enz.(zie fig.26c).Deze gegevens worden vooralle

opnamen van houtwahlen en bosranden gezamenhijk besproken.

Samenvatting serie T,

Phyteuma nigrum groeit hier op een gradiënt,waarlangs de hoote—
higging lets verandert,evenals de mate van beschaduwing.Er zijn echter geen

aanwijzingen voor cen gradint wat 'oetreft vochtigheid-en voedselrijkdom,ge—

paard gaande aan deze hoogtegradint.Wel is d-e vegetatie in.het madeland,waar



we geen Phyteuma's aantreffen,hoger en clichter en veel soortenarmer.
In de houtwal valt de aanwezigheid. van enkele bosplanten op.

Oparne U

Liging (zie fig.4,kaart 4 en fig. 1O,kaart 4b).Deze opname ligt
in de hoek van een weiland op de noordelijke helling van eenhoutwal,die dwars
op het uPopulierenlaantje is gelegen.

Aantal bloeiencle ?hteumats (zie fig.26a).Op deze plaats staan enkele
Phyteuma's,de meeste ongeveer op halve hoogte.

Helling en exlositie (zie tabel6).De opname ligt op de eer steile west—
kant van de houtwal.

Mate van besohadug (zie ta'oel 8).De vegetatie ordt her zeer sterk
beschaduwö. door bQmen enitruiken,die bovenop de wal staan,en door bornen van
het uPopulierenlaantjeu,

VegetatietyDering (zie fig.26a).Het belangrijkste,wat hier opvalt is,
dat oncierin de hou-twal relatief veel Glyceria maxima (Phragmatitea) voorkomt
en Filpendula ulmarea (Filipendulion).

Begeleidende soorten vooral:Festuca rubra,Agrostis tenuis (hager in de
wal) en Viola riviniana.

De vegetatie!s bovenop de houtwal beduidend. anders (droger en minder
ruig)dan onderin ce wal.

Relatievelichtsterkte,enz.Door de geringe bedekking der vegetatie zijn
betrouwbare gegevens over faktoren ais relatieve lichtsterkte,enz. niet te
verkrijgen.

DichtheicI en gemidci.eld.e hoogte der kruidlaag (zie fig.26b).De vegetatie

is zeer open en vrij haag.

Samenvatting opname U

Men treft Phyteuma nigrum hier aan halverwege een steil hoogte—
gradint.In relatie daarmee is er een vochtigheidsradint en (waarschijnlijk)

een gradint; in voedslrijkdorri,dat echter met d.eze manier van maken van op—

namen niet vast te leggen is.
Deze groeiplaats is zeèr sterk beschad.uwd.

Opnamen Vi en V2.

Ligging (zie fig.4,kaart 4 en fig,1O,kaart 4c en 4d).Deze opnamen
liggen beide op de oostelijke kant van een houtwal,d.ie ten Oo3ten van het
Taarlosche Diep,tegenoer perceel tt4l9TI,gelegen is.

Aantal bloelende Ph.yteurna's (ziefig.26a).In beide' opnamen vinden we
nogal wat Phyteuma's,vooral in V1.Ook hier vidt men de planten niet onderin
de wal en vrijwel niet boven op de houtwal.

Helling en expositie (zie tabel 6).Bide opnamen hellen nogal sterk

op het Oosten.

Mate van besohaduwing (zie tabel 8).Beide opnamen worden vrij sterk
besohad.uwd.

Vegetatietypering (zie fig.26a).Ook d.eze boutwal is enigszins gestoord,
blijkens de aanwezigheid. van enige soorten van het Poö—Loliëtura.

In opname Vi is de ruderale ihvloed vrij groot (Urtica dioica:Artemisie—

tea viilgaris).
In beide opnamen zijn de Phragmitea enigszins vertegenwoordigd (00k hier

tnr o.dtrk k w)



Quercetalia rob.—petr. in Vi:: -. - - Holcus rnollis
(.' .als: 1censoort d.ubieus),in V2:Pteriöiurn aquilinum (ö.ominerend) en Holcus mollis.

Querco—Fagetea in Vi :Anemone nemorosa,Adoxa moschatellina,Stellaria
holostea,Polygonatum multifiorum,en Hedera helix,in V2:Anemone nemorosa en
Stellaria holos-tea (veel). 'Metndrunt rur-urn

Begeleiders in V1:Anthoxanthum odoratum,Agros-tis tenuis,en Ru'ous spec.,
in V2:Anthoxanthum odoraturn,Agrostis tenuis,Fes-tuca rubra,en Vibla riviniana.

Relatieve lichtsterkte (zie fig.26a).De vegetatie zou wijzen op een
vrij norrnale waarde (als in de madelanc1en).In V2 zou de lichtsterkte iets gro-ter
zijn dan in Vi.

Voohtigheid (zie fig.26a).De opnamen zijn gemidd.eld matig v'ochtig (vi)
tot matig vochtig tot vochtig (v2).

Zuurgraad (zie tabel 42).In opname Vi is de bodem matig zuur tot zuur,
in V2 idem,maarmeer aan de zure kant (Pteridium aq.uilinum).

ks-bofehal-ge (zie fig.26a).Opname Vi is matig stiks-tofrijk (±5).
Opname V2 is lets minder stikstofrijk (+ 4,5) (vooral aangegeven door Pteri—
dium aquilinum).

D±hthei. en gemiööelde hoote der kruidlaag (zie fig-26b).De dichtheid
der vegetatie neemt een normale -emiddelde waarde aan. Do vegetatie is in Vi
zeer hoog,in V2 is ze van normale hoogte.

Samenva-ttino ornarnen Vi en V2
eon

Men vindt Phyteurna nigrum hier in houtwal,die lets meer besoha—
duwd wordt dan bij T1,rnaar veel minder don bij opname U.De planten groeien hier
noch onderin dewal,waar de bodern vochtiger en voedselrijker is,noch boven op
do houtwal.De soort groeit hier in eon matig vochtige tot voctige,bijna matig
stikstofrijke bodern.

Opvallend is hier het sterke voorkcrnen van "bosplanten",in Vi vooral
wat betreft aantal soorten,in V2 vooral at betreft de abundantie van do soorten.

Serie W

Ligging (zie fig.8,kaart 7 en fig.1O,kaart 7b).De opnamen van doze
serie liggen in een houtwal,die longs een onverharde weg loopt,ten Zuiden van
do weg van Gasteren naar Loon.De opnamenWl en "3 liggen opde wanden van een
greppel,die dwars door do wal ioopt.Opname W2ode westelijke helliag van do
houtwál. (li

Aantal bloeiende PhyteurnaTs (zie fig.26a).In opname Ni vrij veel Phyte—
ma'sen W2 en W3 geen.

Helling en expositie (zie tahel 6).De opnamen NI en N3 liggen op do
zeer steile,resp. Zuid— en Noorcibelling van de greppel.Opnarne W2 is- veel minder
s-tell en lig-t op hot Nesten.

Mate van beschaduwing (zie -tabel 8).Opname Wi wordt vrij sterk besoha—
duwd,minder dan opname U.Opname W3 wordt zeer stork beschaduwd,N2 wordt licht
beschaduwd.

egetatietypering (zie fig.26a).Eengroot deel der vegetatie valt niet
bij een bepaalde vegetatie—eenheid onder te brengen (vooral in Ni en W2).

Voor zover dat wel het geval is,valt •op,dat in alle opnafnn soor—
ten der Plantaginetea enigszins zijn vertegenwoordigd.
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In cle opnamen Ti en 3 treft men soor-ten der ?hragmitea in geringe mate
aan,oorten van het Filipethulion in watsterkere mate,vooral in wi,

Queroete3, robori—petraeae ii W2 en W3:Lonicera periclymenum.Queroo—Fa
getea:Dryopteris fihix—mas (vooral in T3),Polygonatum multiflorum (i-13),Melan—
örum ru'orum (±ftieus als kensoort,in !i en W3.

Begeleiders:Anthoxan-thum odoratum (vooral in W2,niet in W3),Agrostis
tenuis (minder in r3),Achillea millefolium (W2),Luzula campestris (T2),Rubus
spec,Viola rivinjana (zeer sterk in W2) n Carex remota (vooral onderin U2).

Relatieveliohtsterkte (zie fig.26a).De waarclen,ciie voor faktoren al
relatieve liohts-terkte zijn bereken,zijn niet gëheël betrouwbaar,vanwege
de geTinge vegetatieöichthei1.

He-t valt op,at de relatieve liohtsterkte in W3 vrij laag is.

Vochtigheid (zie fig.26a).De bod.em is in opname t.i gem±döeld het voch—
tigs-t (matig vochtig -tot vochtig),de opnarnen 2 en 113 zijn matig voohtig.

De meeste PhyteumaTs staan ook hier,in Ni, weer niet helernaal onderin
de houtwal,nooh bovenop de wal.

Sikstofgehalte (tie fig.26a).Opname Ni is matig stikstofrijk,W2 is
stikstofarm tot matig stikstofrijk,N3 is matig stikstofrjk tot stikstofrijk.

Di'ohthejd en gemicl.delde hoog-te der kruidlaag (zie fig.26b).De vegetatie
is.in i zeer open,in W2 veel clichter,in U3 jets dichter dan in ?1.

De vegetatie is in Ni van normale hoogte,in W2 even hoog,in ;3 lets
hoger.

Soortenrijkdom (zie fig.26b).Tussen Ti en W2 is er geen verschil.Opnarne
W3 is echter .vrij soortenarm.

Samenvatting serie N

Het ziet er naar uit,clat Phyteuma bigrum hier de voorkeur geeft
aan een matig voohtige tot vochtige bodem,die matig stikstifrijk isen aan een
lage en open,vrij sterk beschaduwde en ruige vege-tatie.

- pname D8 -

Ligging (zie fig.2,kaart 2 en uig.iO,kaart 2e).Deze opname ligt aan
een bosrand in een ruig macleland (nabij de opnamen Di t/m D7).

Helling en exoositie (zie tab.el 3).De oDname helt en_kele graden
af in oostelijke richting,in cle riohting van de bosrand.

Mate van beschaduwing (zie tabel 7).De opname: wordt half beschaduwd.

Aantal bloeiende Phy-teuma's (zie fig.26a).Hier treffen we én bloeiende
plant aarL.

vegetatietypering (zie fig.26a).Ook hier wijzen soorten der ?lantaginetea
op enige mate van instabiliteit (o.a. Lysirnachia nummularia).

Ruderale invloeden worden aangegeven door soorten der Artemisietea l—
garis (Gleohoma hederacea en Urtica diolca).

De Phragmitea zijn in geringe mate vertegenwoordigd (o.a. door Iris
pseuciacorus).

Opvallend. is de relatief sterke aanwezigheid van het Filipendulion
(Lythrum salicaria, en Filipedula ulmarea) en van Phalaris arundinacea.



Querco—Page-tea:Anernone nemorosa,Adoxa mosohatellina,Sorophulari'çe1an—
drium rubrum (dubieus als konsoort),en Stellaria holostea.

Begeleiders:An-thrisous sylvestris en Ajuga reptans.

Relatieve lichtsterkte (zie fig.26a).De vrij sterk besohaduwde vegetatie
geeft een —zeer onwaarschijnlijke— hogere relatieve lichtsterkte aan dan in
opname D1,welke opname verder van het bos verwijderd. ligt.

Vochtigheid (zie fig.26a).De boa.em is vochtig (±7),veel vochtiger dan
in D1,ongeveer gelijk als in D5 en D6 (in D5 vrij wat Phyteuma's).

Zuurgraad (zie tabel 42).De bodem is zwak to-t matig zuur.

Stikstofgehalte (zie fig.26a).De bodem is hier bijna stikstofrijk,als
in de opnamen D4,5,en 6.

DichthLön gemiddelde hoote der kruidlaag (zie fig.26b).De vegetatie
is hier vrij opn en niet al te hoog.

Samenvatting opnarne D8.

We treffen hier n bloeiende Phyteuma aan in een half besohaduw—
de,ruderale (stikstofrijke) en enigszins gestoorde ,open en.vrij lage vegetatie,
in een geaeelte van het rnadeland,dat jets lager liobt,tegen het Eiken—Berken—
bos aan,dat hoger ligt en droger en voedselarmer is.

Oname D9

'Ligging (zie fig.2,kaart 2 en fig.1O,kaart 2d).Deze opname ligt in
een Elzenbosje aan dezelfde bosrand,ten Joorden van D8.

Aantal bloeierde Phyteuma's (zie fig.26a).Hier staan enkele :bloeiende
Phyteuma' S.

Heiling en expositie (zie tabel 3).De opname helt;evnals D8,enkele
graden af in de richting van de bosrand.

Mate van bschaduwin (zie tabel 7)—De vegetatie wordt hier vrij sterk
beschaduwd door bomen,meer dan in D8.

Vegetatietypering (zie fig.26a).Soorten der Plantaginetea (o.a: Juncus
effusus en Lysimachia numrnularia),Artemisietea vuigafis (Urtica dioica),
Phragmitea (Glyceria ma±irna,Glyceria fluitans,Sium erectum,Iris pseudacorus),
der Molinio—Arrhenatheretea en der Molinietalia zijn in D9 in dezelfde te
vertegenwoordigö. als in D8.

In deze opname treffen w voorts enkele exemplaren aan van Caitha palus-
tris (Caithion) .IIet Pi lipendulion (Filipendula ulmarea,Valeriana off icinalis)
is hier minder vertegenwoordigd.

Opvallencl. is hier de aanwezigheid an soorten der Montio—Cardaminetea
(brngerneenschappern:Chrysosplenium alternifolium) en der Parvocaf'ioetea(kleine
zeggen:Viola palustris en Hydrocotyle vulgaris).

uerco—Fagetea:Inernone nemorosa en Adoxa moschatellina.
Begeleiders:Holcus mollis (Quercetea rob.—petr.?),Ajuga reptans,en

Carex remota (zwak).
Vochtigheid (zie fig.26a).De 'oodem is hiér vochtig.als in D8.

Zuurgraad (zie tabel42(.De bodem is. matig zuur tot zuur (meer aan de
zure kant p.).
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Stiks-tofgehalte (zie fig.26a).De bodem is hier matig stikstofrijk.

Dichhëiö.n 'emidde1de hoogte der kruidlaag (zie fig.26b).Als in ooname
D.8.In tegenstelling tot in D8 het geval is groei-t h.èr echter veel mos.

Soortenrijkdom (zie fig.26b).Gezien het opname opperviak is de s.oorten—
rijkd.orn hier zeer hoog.

Samenvatting ooname D9.

Hier groeien enkele Phyteuma's in een br.on'oosje,in een.vegetatie,
die enigszins gestoord is en-ruderaal j.s beänvloed.

De groeiplaats van deze Phyteuma's—die aan een greppel tegen een hoger
gelegen Eiken—:Berkenbos is gelegen,dat droger is envoedeiarmerrwordt vrij sterk
beschadiwd en is vochtig en matig voedselrijk.Deze groeiplaats kan jets dro ger
zijn dan de direkte omgeving,aangezien ze aan de ene kant aan de greppel grent
en aar de andere kant het terrein ÷ 10 cm lager is.

Ook hier is de vegetatie vrij openc en niet al te hoog.

Opname H3

Liggiig (zie fi.g.2,kaart 2 en fig.9,kaart 2a).Deze opname is ge—

legen aan de rand van een vrij vochtig,overwegenV. loofbosten Uesten van het

Oudem9lensohe Diep (nabij de opnamen Hi en H2).

Aantal 'oloeiende Ph:rteuma's.(zie fig.26a).Hier groeien enkele Phyteuma's.

Helling en expositie (zie ta'Qel 4).Het terrein helt hi.er enigszins af

in oostelijke riohting.

Mate van beschaduwin.g (zie tabel 7).De vegetatie wordt hier sterk 'oescha—

Vegetatietypering (zie fig.26a).Aangezien de vegetatie hier zeer schaars

en open is,valt deze moilijk te typeren.aan de hand. van een opname opperviak

van vier vierkante rneter.Toch zullen we een poging in die richting waen.
De vegetaieis enigszins gestord,bliikens Poa trivialis en Ranunculus

repens (zwak,Poö—Lolitum).
Urtic dioica wijst op enige ruderale invloed (Artemisietea vulgaris).

Holcus lanatus (i'Iolinio—Arrhenatheretea) en Lysiraachia vulgaris (IvIoli—

nie-talia) zijn hier heb meest abundant.
Franguletea aurita.
QuercoFagetea :Melanclrium rubrum (c1ubiet.s al kensoort,wijst ook op

ruderale invloecl).
Beeleiders:Angelica sylvestris,Agrostis tenuis,en Rubus spec.

Relatieve lichtsterkte,enz.(zie fig.26a).Gezien de s-haarse vegetEttie

zijn geen betrouwbare waarden te verkrij'gen over relatieve lichtsterkte,enz.

Maar er zijn enige aanwijzingen voor een vochtige,iets meer dan matig

stikstofrijke bodem.

Dich±heiden geraiddelde hoogte der kruidlg (zie fig.26b).Zeer open vege.
tatie met veel dood materiaal,van normale hoogte.

Samenvatting ooname H3

Op deze plaa-ts breffen we enkele Phyteuma's aan onder aan de

helling van en beekdaJ,rand—bos.Er is hier eeri overgan van een droog,arm
Eiken—Berkenbos naar het lager gelegen,vochtiger en voedselrijker madeland.

Op de overgang tussen bos en madeland treffen we dan ook veel Elzen aan.



De Phyteurna's roeien hier in een vrij sterk 'oeschaduwö milieu (onder

een spar).De vegetatie is öan ook zeer open.
Op d.e boem ligt veel ooö. materiaal.
Te hebben hier -be maken met cen enigszins gestoorde,ruderale,arme bos—

ranvegetatie.De bodem is vochtig en matig stikstofrijk,warschijnlijk vooral
öoor voeöselrijk grondwater,cat afkornstig is van e achter het bos gelegen
landbouwgronden.

Houtwallen en bosrand.en
Vi t alit eit

ZaadproxktiC (zie fig.26c).Zaaproth.i.ktie per plant in:

Ti:zeer hoog (10 cm zaad.koplane)
U :niet zo hoog (5 cm)
Vi en V2:vrij hoog (6,5 cm)
1:vrij hoog (6,8 cm)
D9:niet zo hoog (5 cm)

Gemiö-delö in de sterk bechaduwde houtwallen:G cm,in e half beschaduw—

de bosrand.en:7 cm,in de licht besohaduwde houtwallen:8 cm.

Aantal kiem— en vegetatieve 1anten.Hierover bestaat geen betrouwbare

informatie.De opnarnen zijn in 1973 gernaakt oo een -tijdstip,waarop de kiemplan—

ten en de meeste vegetatieve plariten bovengronds verdwenen waren.

Lengte .der bloeitengels (zie fig.26c).Gemiddelde lengte der bloeist?ngelS

in sterk beschaduwöe houtwallen (u,)35,9 crn,in de bosranden (D,H):31,8 cm,

in de mincler sterk beschad.uwde houtallen (T,V):32,6 cm.

Ornvang van het vtatieve gedeelte der bioeiende plant (zie fig.26o).

De planten zijn het meest fors van afmetingen in de minder sterk besoha—

duwde houtwallen,ietS minder in de half'oeschaduWde bosranden en nog minde-r

in de strk 'oesohaduwd-e houtwallen.
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Samenvatin hou-twaller en osraiden.

Aangezien de situatie hier het meest komplex is en er op deze
Fhyteuma—roeiplaatsen niet zoveel opnamen gemankt koncien worden (alle hekend.e
groeiplaatsen van houtwallen en bosranden zijn cpgenomen),is de relatie tus—
sen Phyteuma nigrum en milieu hier wel het moeili.jkst na te gaan.Toch zullen
we enigszins een poging in die richting wagen.

Houtwalieri.

Bes chaduwi ng.

In de hout.wallen g'oeit de soort in vegetaties,ctie sorns lich-t
beschaduwd. zijn (T1,vl,v2) en soms sterk beschaduwd zijn (U1,Wi).De lichter
beschad.wde houtwallen zijn ech-ter wel op het. oosten geêxponeerd,wat een aan—
wijzing kan zijn ,d.at de soor-t een al te lage rela-tieve uchtvochtigheid. niet.
op prijs stelt.

Hellingsgraaci

De meeste opnamen hellen sterk.

Vegetatie tye

Men treft de soort noch onderin een houtwal aan.,waar soorten als
Filirendula ulmarea,Anthriscus syivestris,Lysimachia •vilgaris,Urtica diolca,
Glyc'ia maxima,en:. wijzen op een vochtig,voedselrijk milieu,noch bovenop de
wal,waar he-t vegeta-tieaspec-t vaak beaald. .word-t door Festuca rubra,Agrostis
tenuis en Anthoxanthurn odoratum (als in de wegberrnen) en de 'ood-em droger en
voedselarmer is.

Soms treft men vele soorten bospanten aan der Quercetea robori—petrae-
ae en der Querco—Fagetea,al naar gelang een bepaald gedeelte van de wal resp.
droger en voedselarmer is of voohtiger en voedselrijker.

Doorgeans zijn de wallen echter nogal gestoord en ruderaal bein—
vloed en zijn zij,doorcla-t zij meestal er open zijn vooral begroeid. door
de bovengenoemde grassen Anthoxanthum odoratum,Festuca rubra,Agrostis tenuis,

door Holcus mollis en door Holcus lanatus en Rumex acetosa (Molonio—Arrhe—
natheretea).

Vochtigheid en voedselrijkdom.

Gemicideld. geeft de soort de vorkeur aan een matig vochtige boö.em,
die matig stikstofrijk is en matig zuur tot zuur.

Hoogte,dichtheid en aspect der vegetatie.

De vegetatie is nooit zeer dicht,ze is minder dicht bij sterkere
beschaduwing en mees-tal vrij hoog en doorgaans vrij ruig (heterogeen) van
aspect..

Bosranden.

Algemeen.

Het beeld,dat men hier te zien krijgt,is wel zeer ingewikkeld.
Fhyteurna nigrum groeit op enkeleplaatsen op een overging van een hoger

gelegen,droger en arrne± ElkenBerkenbos naar vochtiger en voedselrijker made—
land of broiibos,waar voedselrijk grondwater,afkomstig van hoger gelegen land—
bouwgronden,opIwelt.De bodem is ter plaatse dan ook vochtig,nieer dan matig
stikstofrijk en matig zuur.



Door cle vrij s-terke beschauwing is 6e vege-ta-tiemeestal open en nie-t
erg hoog.

Ook hier is het milieu enigszins gestoorc3. en ruöeraal heinvloe.
Langs deze bosraic3en tref-t men enige soor-ten aan öer Querco—Page-tea,

der FrangLlle-tea en enkele soorten ui-t bronmilleus.

Houtwallen en bosranclen.

Vitaliteit.

Te konstateren valt slech-ts,öat in de mind.er sterk beschaöuwöe
houtwallen e Thyeuma's het meeste zaad. produceren en het meest fors van
afmetingen zijn,hoe.wel de bloeistengels hier het kortst zijn.

In de mees-t sterk beschaduwcle houtwallen produceren de planten het minste
zaad,zijn ze het min.st fors van afmetirtgen,hoewel ze langere bloeistengels
bezitten.

De half besohaduwde bosranden nemen wat dit betrefteen tussenpositie in.



.Te1 A.Waarnemingen aan aanlaiien kiem— en vegeiatieve p1anen (uitgeciruic-t in
van aan-tal 'oij eerste waarneming),cuchtheici der krüd1aag (in %),en hoogte

der kruidlaag (in cm) op versohillende tijdstippen in 1974.

Serje 17—4. 17—5 5—6 10—6 14—6 20—6 25—6 2—7 28—7

______________________

2—5

A a. kiempi. ioo% 71 18 4
cUchtheid 32% 51 50 0
hoog-te 3,.5cm 16 16 15

B a.k. 4
ci. 28 ' 65
h.

. 4,5 20
D a.k.. 0

ci, 30 75
h. 5 40

E a.k. 3
ci, 57' 70
li. 4 20

F a.k. 0

ci. 45 77
h. 5 10

H a.k. 7

ci. 40 . 70
3 20

J a.k. , 0
ci. 40 77
h. 3 40

N a,Jc. 42

ci. 30 62

h. 3 11

A a. veg. p1. 100% 62 54 •1i

ciichtheici 32% 45 50 50
hoogte 3,5cm 16 16 15

0B a..v.

ci.
- 28 54

4,5 15

D a.v.
ci. 30 70
h. 5 15

E a.v.. 81 15.
ci. 54 60 69

h. 4 7 16

F a.v. 29

ci. 45 -67
h. 5 10

H a.v. . 50

ci. 40 70

h. 3 18

J a.v. 35

ci.. 40 90
li. 3 45

N a.v. 55
ci. 30 .

. 62

h. 3 11
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II .Onderzoek aanvarjatje in-de 1Jd

- Se1zoensasDectenvaflpeafljm '127.4

Kiemplante.

Kiemplanten van Phyteuma nigrum versohijnen al vroeg in het
vroorjaar,in leder geval al in begin maar-t.In de meeste opnarnen zijn de kiem—
plarrten begin juni grotendeels bovengrond.s verd.wenen (zie label 4).Het zie-t er naar uit,ct.t d.e kiemplanten zich langer bovengronds kunnen
hanc9.haven,naarn-e do vege-ta-tie lager en minder dich-t is:op d.e plaa-tsen,waarde kiemplan-ben al vroeger verdwenen zijn (op mee-tda-ta gemiddeld. 91% verdwenen)
jc3. de d.jch-thejd der vegeta-tie op do mee-tda-ta (begin—eina. juni) gemiddeld ±72% en de hoog-te gemiddeld+ 25 cm.Op die plaatsen (zoals serie N,opname A8),
waar de kiemplan-ten bet langer uithoud.en (op de meetd.ata,eind juni gerniddeld.
7C verdwenen) is de dichthejd eind juni gemiddeld 56% en de- hoog-te der vegeta.—
tie gemiddeld 8 cm (zie tabel4),

Vegeta-t i eve plant en.

Do grotere planten verschijnen in do loop van maart-.begin april.
De plant'on,die nie-t tot b].oel geraicen (do' z.g. vegeta-tieve plan-ten):" .wijnenin mel al ten 'dole en zijn eind juni grotendeels bovengronds verdwenen.op een
aantal plaa-tsen,waaar d.c vegetatiee planten in juni gro-tendeels zijn verdwe—
nen (op de mee-tdata gemid.deld tot op 21%) is de dichtheid en hoog-te der vege—
tatie gemiddeld hoger (7c,resp. 21 cm) dan op plaa-tsen,waar zelfs op een later
tijds-tip nog dehelf-t der vegetatieve plan-ten (+55%) aanwezig is (dlchtheio.
56%,hoog-te 8 om,zie tabel 4's').

Genera-tjeve plan-ten.

De bloeiknopen versohijnen al in maart,vrijwe]. tègelijkerti-jd
met cie blad.eren.(zie ook in de inleiding onder "habitusbeschrijvingu).

In 1974 ving do bloei aan op ± 14 mei,voor ± 14 juni waren de meeste
plan-ten uitgebloeid.De laatse bloeiende planten zijn op 26 juni aange-troffen.
Do bloeiperiode viel dus van ÷ half mel tot ÷ half juni.Het 'gros der bloeis-ten—gels was ech-ter al na twee weken uitgebloeid.

Op .i- 20 juni waren de mees-te uitgebloeid.ê s-tengels al verdwenen.Ecn
aan-tal stengels verdwi:jnt tengevolge van diervraat.Veel stengels zijn ech-ter
op bet tijdstip,dà-b bet zaad rijp is,al afgestorven, vallen dan om en zijn
dan snel verd.wenenBiijkbaar rotten ze snel weg.(zie tabel 27,28,en 29 voor
de beteffende gegevens van series A,B,D,E,en G).

Op sornmige plaatsen zijn de bloels-tengels lets eerder verdwenen dan op
aaidere.Of d.c stenge.ls,die eerder verdwijnen ook eerder hebben vruchtgedragen
is nie-t bekend,Een. rela-tie met hoog-te en dichtheid der vegeta-tie valt moeilijk
te leggen,maar op grond van waarnemingen in serie E (E6) en serie G (G1—3)
lijk-t er enige aanwijzing to zijn,d.at naarmate d.e vegetatie hoger is (zoals
iiopname E6,zie tabel 16) en dich-ter,du naarmate de vegetatie meer lioht
egvangt,het aantal bladeren en bloeistengels sneller afneemt (zie voor E6
en G 1—3 tabel 31 en 32).



Voor1opiekonk1usies opgrond. van bet beschrijvend.
veldonderzoek ron ihy-teurna nigrurn (Et b en Ii o)

In heb gebied. van de Dreirtsohe Aa groeitPhrtei2ma nigr-iim vrijwel
alleen in mi1ieu—overgangen.Dee grad.inten kunnen versohillend geaard. zijn:

1.In de madeland.en -treffen we P.nigrum op onbescbaduwd.e plaatsen
bijvoorbeeld. vee]. ann op licht hellencle standplaatsen nabij cle oeverwal van
de beek (series C en E) of op ateilere hellingen van greppeiwanden (eerie F)

P.nigrum groeit hier in een overgang van hoger gelegen,drogere,
(grof)zandige,voedselrijke bodem met ean Arrhenatherion—vegetatie ( en nabij
de oeverwal met Artemisietea en Anthriscus sylvestris en in eerie F veel Bromus
mollis),die hoog en dJ.cb-t is en vrijwe]. alleen ui-b grassen bestaat v een
zeer be-terogene vege-tatie van grassen en 6.icotylen naar een vochtiger,vaak
meer kleiig—venige/humeuse,mind.er voedselrijke bodem met een minder clichte,

vrij wa-b lagere vegetatie die meer homogeen van aspect is mel vooral d.icotylen

of weer vooral grassei en die meer gerekend. moe-b worden tot bet Filipendulion

(in mind.ere mate tot he-b Caithion en Junco—Molinion en tot de Phragmitea,uitge—

zonderd. Carex acuti.formis,d.ie hir eel voorkomt).
Begeleidende soorten zijn hier vooral Ajuga reptns,Veronioa chaaedrys,

Anthoxan-thum odoratum ,Pestuoa rubra,Taraxacum speo.(niet nader ged.etermineerd.),

en Agrostis tennis.

2.In de mad.elanden vinclen we P.nigrum op én plaats in viak terrein
met kleig—zandige bod.em in een overgang van boa naar onbeschaduwd madeland.

(eerie A) saxnengaand. me-b een afname . . van de hoeveelheid. dood materiaal en

een toenane van voedselrijkd.om en van hoogte en d.ichtheid. van d.e vegetatie.

P.nigrum vertoont bier de voorkeur voor en meer beschaduwde standplaats.

3.Verdervind.en we de soort in een nauwelijke he].lend e'rein op

een overgang van een droge,grofzanclige,minder voed.se].rijke bodem,met een lage

vegetati'e van voora]. grassen ale Anthoxanthum odoratum en Festuca rubra

via een hogere en diohte.ruige vegettie met Filipendulion,AnthriSOUS sylveetris,

en Heracleum aphonclylium naar een voohtiger,voedselrijker,ietS klei5ger,iets

minder besohaduwde bodem met een hthgere.. dichtereegetatie van vooral Fili—

pend.ula ulmarea en Phalaris arv.nd.inacea- (eerie D).

4.Langs bol].ingen op de rand. van bet beekdal vind.en we P.nigrum

op vrijwel onbesornduwd. -terrein in een dvergang lanc3.bouwgrond. op een droge,

zathige,voedselrijke bod.em met een soortenarme Arrhenatherion en Po—Lolitum—
vegeta-bie met veel Elytrichia repens en Lou-urn perenne een vochtigsr,bxiñder

voeclselrijke bodem naar eon. -bocIeñi,dié door opkwellend grondwater (Viola palus—

tris,Hydrocotyle vu.lgaris en veel Juncus effusus) vochtiger is en voedselrijker

en die meer venig—kleig is me-b een overgang naar een vegetatie van Caithion
en Phragmitea.(Cerie ic)

• Op half besobaduwde plaateen wordt P.nigrum op enkele plaateen lange

d.e beekd.alrand aangetroffen in bosranden op een overgangyn droge,arme zand.—

grond. met Eiken—Berkenboe een bodem,d.ie bier eveneens door opkwellend.

voedselrijk. grondwater vochtiger en voedselrijker is (D8,D9,H3,in D9 Chryso—

splenium al-ternifolium,Viola palustris,Hydr000tyle vu.lgaris,Siu.m erectum in.

een Elzenbronbosje)

5.Voor-ts groeit Phyte-uma nigru.m op ticht besohaduwde plaatsen in

meestal weinig hellende wegbermen en op eteilere hellingen van greppels lange
wegen of van boutwallen en op s-bark beechaduwde boutwallen.Bij voorkeur groeit

de soort bier op ean overgang van c3.rogere,vaak voedsel,rme bod.em met een lage
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vegetatie,die zowel open ala meer dioht kan.zijn en ovrwegend. ult grassen
bestaat. ala Festuca rubra,Anthoxanthum odoratum,en igrostis tenuis en in de
bermen vaalèVe roni oa.bhäaaedrys en ene le Arrhenatheri on kenso ort en bev.t
naar een vochtiger,voed.selrijker bodem met een ruigere,hegere raaar open vege—.
tatie van Filipendulion,Franitea,Anth'iacus sylvestris,en (in de houtwallen)
Urtica clioica.

De gradinten van wegbermen en houtwallen d.oen vaak sterk denken aan
die van sane D,onder punt 3 genoemd.

In d.e houtwallen treffen we op mind.er voed.selrijke plekken een aantal
soorten aan der Queroetea robor±—pet.raeae en op wat nijkere piaatsen Viola
riviniana en eakele soonien den Querco.Fagetea.

G.Op enkele plaatsen ifli d.e madelanden groeit PhytèUia nigrum in vege—
taties,waar nauwelijks rnilieuovergangen aan de dag treden.Waarsch jjk moeten
we hat voorkomen van de soort bier (in senie G en H) meer relaterrrkzaam—
heden saiiiengaane:.met hat. sohoonhouden van de greppels (bier gnoeit veel
Holcus mollis en ?ilipendula ulmarea,zie ook de samenvattingen van series G ext
H

Phyteuma nigrum groèit in bet gebied van de Drentsohe Aa dus zowel
op overgangen van 1)droge/zand.ige/voedselnijke'bodem ngan voclrtige/venige/

kleige/voedselarme bodem in bet voile licht (punt i)
ala van 2)droge/zancIige/voedselarme bodem naar vochtige/venige/

kleige/voedselrijke bodem , in bet voile licht of lioht.—
besohaduwd (punt 3,4,en 5)

as van 3)vrij sterk beschaduwd -terrein nr onbeaohaduwd -terrein

met dezelfde voohtigheid niaar met. grotre voedselnijkdom

Op grond van hat bovenstaande verbaast hat ons niet ,dat Phy-te-urna
nigrum in bet Drentsohe Aa gebied. niet sterk aan een bepaaldevegetatie eenheid
is gebonden.Voor bet Gezelsobap van de Zwart.e Rapunzel en :Moeraszegge" als
associat'iê van bet. Calihion (schimmel,955) bestaat dan. ook geen grond.
Globaal umen we s-tellen,dat Phy-teuma nigrum in dit gabled veel wordt aanget.rof—
fan in een overgang van Arrhenathenion (thet Holcus ianatus,Anthriscus sylvestnis,
Artemisietea vulgaris of met Brorrru.s mollis) naar Filipendulion (met soorten
vanCâlthion,Junco—Moliion,van ?hragmitea en wel vooral Carax acu-tiformia) of
op een overgang van ean vegetatie van Anthoxanthum odoraturn,Festuca rubra,en
Agrostis tenuis naar Filipendulion en Phragmitea.

Aangezien een droge ,minérale ,voedselarme,schad.uwrijke situatie
minder dynamisoh is dan een vocht.ige, organisohe ,voedselri jke, onbeschaduwd.e
-toes-tand. en in een grad.int de dynamielc gening is wanneer cle bovenliggende
situatie minder dynamisch is (van Leeuwen,d.iverse publikaties,o.a. in Nude
Platrten,1973,deei i) iijken sommige van daze gradinten dynamisoherte zijn
dan andere.Waarsobijnlijk veroorzaken de gezamenlijk werkzame fak-toren in de
verohiliende gradinten echter -toch vobr een zelfde mate van voor Phyteuma
nigrum vereiste hoeveelbeid. dynamiekDeze boeveelheid diamiek mag noch te grObj

noob. te $" zijn ,ia this bij voorkeur van matige omvang:

Relatieveiichtsterkte.Op grond van bovenstaand onderzoek is
.gebieken,dat Phy-teuma niëm in hat Drentache Aa gebied,in overeenstemming
met gegevens ui-t Dultaland. (Oberdoi4er,1957,Ellenbsrg 1975) een licht—tot



half sohaöuwplant is:dè soort mijd.t al te sterke besohaduwing,ze gedllj.t goed
bij een liohte mate van beschaduwing (zie laisrond.er bij vitalitei-t) en groelt
ook in bet vo±le licit.

Op die plaatsen,waar Phyteuma nigrum in bet voile lioht groeit,treffen
we vaak ook andere soorten aan,die in owerige delen van Nederiand meer als
bosplanten worden besohoud:Anemone nemorosa,Ajuga reptans,en Grepis paludosa.
In en perceel (perceel 419) ,waar P.nigru.m op onbes:chaduwd. terrein de grootste
vitaliteit ten toon spreidt,vinden we zeer veel Anemone nemorosa.Dit doet het
vermoeden zeer versterken,da-t hier ecu bepaalcl,voor de hygrofiele P.nigrum
zeer guns-I;ig m±krokliinaat beers-I; met hoge. luchtvochtigheid.Zo.laLn de inleiding
al is aangestipt (zie aldaar blz. 26 en 29) zoud.en falcboren alsklimaat (in
Drenthe is de iuchtvoohtigheid zeer hoog),bodemvoctigheid,en s-I;ruktuur der
vegetatie (zie hieronder),net als in de berg:eiden van Midden—Europa en in
bepaalde madelanden in overige delenLvan Nederland. d.e -tegen uitroging beschu-t—
-tencle werking van. he-I; .loofbos—milcroklimaat kunnen kompenseren.

Ret feit,d.at P.nigrum hier in d.c Drentsche madelanden in bet vol].e licht
groeit,lijkt dan ooken afwijking in te houden van d.c ockologisohe eigensohap—.
pen d.c soort in overige delen van Nederland. en ook in VIidden—Europa ten
toon spreid-t.

VochtiRheid. Ret oekologisch bereik van Phyteuma nigrum varieert
van matig fris to-I; natig nat.Bij voorheur g.roei-t cle oort ecliter op ean bodern,,

die iets vochtiger is dan matig voohtig.
Het feit,dat P.nigrum vrijwel alleen op hellende -terreinen word.t aange—

-troffen,doet vermoeden,dat (voedseirijk) afatromend wter of opkwellend gronci—
wa-tar voor haar he-I; milieu in giinstige zin beInvioedt.

Zuurgraad. Ret bereik van d.c soort loopt van zure tot bijna neutrale
bodem.De voorkeur gaa-t eohter ui-t, naar matig zure -tot zure bodem.

Voedselrijkdorn-.- Wat tikstãftkdom betreft vinden we Phyteuma
nigrum opstikstofarme tot stikstofrijke boclems.Bij voorkeur groei-t P.nigrum
bier cobter op matig voedselrijke (matig stikstofrijke) bodem.

Bodemsoort. Vak vinden we P.nigrum op een overgang van grofzandige
bodem met weinig humus naar een meer kieig—venige bod.em.Gesteld kan worden,
dat d.c soort hij voorkeur groeit op (waarschijnhijk niet a]. te dichte) hurrreuse
zandgrond,d.ie klei— en/of leemhoudend is (volgens Oberdorfer,1957 iS ?.nigrum
ecu aantoner van leem).

Zowel op grofzandige bodem (ceverwal in perceel 419,serie D) ala op
veengrond. (opname E7,serie G,serie H) lijkt de vi-taliteit der soor-t in alle

opzich-ten geringer te zijn (zie ook hieronder bij vi-taliteit).

,4pect,hoogte,en dichtheid der vetie. Pigrum vertoont ecu
voorkeur voor can niet al ta dicbte,heterogene (ruige),vaak we]. vrij hoge ye—
getatie.

Beheer. Op d.c faktor beheer zal later in ditverslag uityiger
worden iingegaan.Voorlopig zal worden volstaan me-I; d.c opmerking,dat o'epaald.e
plaa-I;sen gekons-tateerd. minder intensief beheer (zoals niet maaien in eerie A,
laat in d.c herfat maaie in de greppels),waardoor een vegetatie onstaat die
ruiger is en meer dood materiaal en openL plekken bevat,voor Phyteuma nigram
blijkbaar ganstig is.

Dc soort lijk-t overmatige be-treding niet -te kunnen verdrgen.Op plaatsen,

waar veél word-I; gelopen,vinden we n.h geen of minder Phyteuma (serie B,D).



Vitaliteit van Fhyteuma nigrum

De vitaliteit van Fhytetma:'nigi'um vertoont in bet gebid van de
Drentsche Aa in aile opzicbten een zeer grote.variatie (zie ook de beterking
van de resultaten van perceel 419).

Aantallengeneratjeve envegetatieve planten..— De ineeste exempiaren
per vierkante meter vind.en we in serie A (in een popuiieren-.-iaantje,rne-t uitloop
n madeland),in serie (lichtbeschaduwde.wegberm),serie F (onbesohaduwde
greppel in madeiand),in de greppel langs de weg van Gasteren naar Loon en in
mindere mate in serie E (nabij de oeverwal ix,. perceel 419).

Overige vi-taliteitswaarö.en._ Over he-t aigemeen kunnen we steilen,
dat op die plaatsen,waar we vee]. Phyteiiina planten aantreffen,deze (generatieve)
p].anten ook forser zijn,meer zaac3. prod.uceren,tsrwijl bet zaad. bier beter wil
kiemen.

Zaadproduk-tie per plant.— De zaadproduktie is het grootat in heterogene
niet al te dichte,vrij hoge vegetaties,me-t name in perceel 419 nabij de oeverwal,
in lets mindere mate op iicht— tot halfbeschaduwde piaatsen in weghermen,greppels
en houtwallen.De zaadprodiilctie is gerixager in sterke sc1aduw en is zeer gering
in lage vegetaties in bet voile iicbt.

Omvang van bet onderste gedeelte van cle generatieve plant.— Ret beeld
is bier globaal gelijk ala bij de zaadprothktie.

Lengte der bloeistengels,— De bioeistengeis zijn langer,naarnite do
omringende vege-tatie boger is of de mate van besohaduwing groter is,dus in he-t
algerneen ala de relatieve lichtsterkte geringer is.

Aantaiien kiemDlanten.— Over het algemeen zijn er woinig kiemlanten
in de Fhyteuma—opnamen aarigetroffen.In een populierenbosjo,in lich-te tot half—
sohaduw (serie A),in cen vegetatie met veel dood materiaal (clode bladeren) zijn
eohter zeer veel kiempianten gevonclen.In rnindere mare zijn veel kiempli.nten
aangetroffen nabij de oeverwal in peroeei 419 (in bet voile iicht) en op de
niet of weinig besobaduwde greppeiwand. langs d.e weg van Gasteren naar Loon.

Ret ziet er haar uit,dat bet kiemingsmilieu optimaal is op vobhtige
zandgrond,in een vegetatie met veel dood materiaal.Deze vegetatie is in 'aet
voorjaar al vrij boog en is vrij bol bij de bodem,maar kan op enige hoogte
wl veel bedekken,evat dan ook vaak nogal wa-b ruigtkruiden,is hetrpgeen van
samenstelling en bevat weinig mos.Bij voorkeur word-b de vegetatie enigazins
besohaduwd..door bomen en s-traiken.De nabijheid van bomen en sruiken is waar—
schijnlijk in twee opzichten gunstig:behalve dat zij de reiatieve licbtsterkte
verminderen,leveren zij veel dood materiaal in de vorm van dode biaderen.
Aangezien d.e aanwezigheid. van dode bladeren bet kieniingsm.ilieu in gunstige zin
lijkt te benvloeden (ie serie A en serie B),zou dit laatste nog wel van meer
belang binnen zijn.

Op grond hiervan ziet bet er naarit,dat voor do kieming wel vrij wat
(echter niet veel) liclit vereist is,maai- kiemplanten -bevens goeci tegen
uitdroging beschermd. moe-ten zijn.



Seizoensaspeoten van de vitaliteit van. Phyteurna nigrtun.— Het zaad
kiemt al in de winter,d.e kiemplanten sterven al vroeg in het aar af,n.l, in
mei,en des teeer,naarmate zij minder licbt ontvangen.

De gtere plenten verscbijnen al in maart of begin april.De veetatieve
pla.nten verdwijnen eveneens grotendeels al in mel bovengronds,ook des te meer,
naarmate zi minder lioht ontvangen.De wortelbiaderen van de Reneratieve Dianten
sterven al in de loop van mei af,in .juni zij loeistengls,zodra het zaad
rijp is,ook al afges-torven.Zij vallen dan. meestal direkt om.

Phyteuma nigrum gedraagt zioh dus als een typische bosplaut van c3.e bos—
sen der Querco—Pagetea (zie oolc cia inleiciing):zij ontwikkeit de grootate vi-ta--
liteit als er nog voldoende licht is,n.l. voordat de bomen en struiken voile—
dig in blad. zijn.

In de madelanden van de Drentache Aa lever-t deTeigensohap aan P.nigrnm
in zoverre voordeel op,da.t cia soort ook hier,en we.rsc1üjnlijk in nog veel
extx'emer inate,de grootste vitali-beit ten toon kan spreid.en,voord.at d.c beachik—
bare hoeveelheid licht en ruimte te gering wordt,doord.at de omringende planten—
groel hoger en diohterwordt.

Doordat de bloelatengels al spoedig na vruohizetting afsterven,wegro-tten
en omvallen lijict de verspreidingskapaoiteit van P0nigrum in dI-t gebied ech-ter
wel zeer gering te ziju.

Xonklusies.

Op grond. van het bovenstaande.kunnen we,weiiswaar onder enig voor—
behouci,stellen,ciat Phy-teurna nigrum in het gebied. van de Drentache Aa d.e voor—
keur geef-b een matig voedseirijke bodeip,die rnatig vochtig is en rnatig zuur
Meestal treffen wij Phy-teuma nigrt'.m in d±t gebied. aan in milieu overgangen.
De soort heef-t,ook geien de period.e,waarin ze de grootste vitaliteit ten
-toon spr,eid.t,wel de behoefte,.aan vrij veel.licht.Maar zij geeft de voorkeur
aan can stand.plaats,waar door een kombinatie van verachillende faktoren,mees-tal
inklusief de nabijheid. van en/of besohaduwing door bomen en strniken een vrij
hoge luohtvoohtigheid hearst in een vegetatie,die vrij hoog is,niet al te dich-t,
ruig,en bij de bodem vrij hol met vrij wat dood materiaal

Deze bevindingen over cia oekologischeeigenschappen van Phy-teuma
nigrum in het gebied. van cia Drentache Aa sluiten in redelijke mate aan bij
gegevns over de oekoiogie van deze soort vanuit overige delen van Nederland.
(zie inleiding,biz. 25 en 2) en vanuit Mid.den—uropa (inleiding,blz.29).
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Verspreid.ingpatroon van Phy-teuma nigrum in bet gebied van
deDrentscheAa (zie 00k de inJeiding,fig.17).

Dat Phy-teuma nigru.m in het ond.erhavige gebied. beperkt9o-t he-t dal
van d.e Drentsche Aa en wel in het bijzonder tot bet da]. van de middenloop,kan
welliobt daaruit verklaard worden,.át het rn5.li.eu bier. aan de soort"van nature"
goede kansen bood.De hogere zandgi'ond.en aanweerskanten van bet dal kunnen we
ui-tsluiten wegens Ta.niiature te grote - droog-te,grofand.igheid en voedselar—.
moed.e.De beekdalgronclen in de bovenloop zu].len eveneens te ciroog en te arm
zijn geweest,lerwij]. die iii de benedenloop te na-t,te voed.selrijk en te venig
zullen zijn geweewt.Waarschijnlijk was de boeveelheid d.ynamiek,zoals die
eeuwenlang aanwezig was in d.e beekdalgronden van de mid.denloop van een. voor
Phyteuma nigrun passende omvaaig:ma-tige voobtigheid.,matige zuurgraad,matige
voedselrijkdom op een bumeuse,klei— en/of leemboudende agrond.

Ret is weliswaar mogelijk,dat zowel Phyteuma nigrum ala P.spicatum in
d.i-t gebied. amen met graszad.en zijn aangevoerd.,zoals dat ook in Duitsiand. wel
is voorgekomen (Hegi,1916).Op een aantal plaa-tsen zal dit ook we]. bet geval
zijn geweestJaar wij voelen overigens -tooh meer voor de mogelijkheid.,dat beid.e

soorten al van nature in het gebied. van c3.e midtienloop thuishoren,wellioht oor—

spronkelijk' in bosvegetaties.
Het feit,d.at men Phy-teurna nigrum in d.it gebied. we]. aantreft in boutwallen

samen met cen aanbal bosplanten (zie tabel 40 c) hoeft op ziohzelf nog niet
in te houden,dat d.c soort oorsproikelijk in boseen of bosaohtige vege-taties
inheems is.Maar voor dit laatste zou we]. kunnen pleiten,d.at we d.c soort soms in een

boutwal in b].ijkbaar minder gestoorde gedeelten samen aantreffen met
andere bosplanten,die in dezelfd.e wal overigens minder algemeen zijn

Iaar vooral voox' Phy-teuma nigru.m moeten wij d.c mogelijkheid. niet uit.—

sluiten,dat dee soort bier al-tijd a]. in groenlanden aanwezig is geweest.

Erg a].gemeen za]. P.nigrum binnen bet verspreid.ingsgebied. waarschijrtlijk
niet zijn. geweest,want ook in andere vegetaties,waar d.c soort in Nederland. en
in Hidden—Europa van nat'are aan te treffen is(of was)is (of was) d.c soon noolt
massaal roorkomend en,voorzover bekend.,vrijwel altijd. beperkt- tot gra1int—

si-tuatlea (zoals b,v. in het Hasbruch in Duitsland,zie inleiding,blz.28)
Door bet ingri,jpen van d.c rnens ku.mien welliobt ook buiten het ge—

Med van d.c midd.enLop o zelfs buiten het beekd.al matig voedselnijke/matig
voohtige situaties zijn gekreerd,maar d.eze hebben waarsobijnlijk nie-taän
d.c vereiste kondities kunnen voldoen door cen tevenige of grofzand.ige bodem,

te grote mate van instabiliteit,enz.
Wanneer a]. guns±ige milieus gesohapen zijn,dan zal de soort deze moeilijk

hebben ku.nnen bereiken.De verspreidingekapaciteit van Phy-teuua nigrum is wells—

waar niet grondig onderzocht,maar gezien het feit,dat d.c blocistengels al vrij—

we]. direkt na he-t nijp worcien Nan bet zaad. omvallen zal d.c verpreidingskapaci—

tei.t zeer beperkt zijn.
Het mod.erne agraisohe beheer van d.c laatste eeuw beeft d.c vita].i—

teit van Pheuma nigru.m in bet onderhavige gebiec3. waarschijnlijk d.anig aange—
ta,daordat i) te vroeg (voor zaadvorming) word.t gemaaid of beweid , 2)door
intensieve bemesting,maai— en graasregierne d.c vegetaties te d.ioht en/of te
homogeeri zijn geword.en,hetgeen d.c vitaliteit in alle levensstadia niet ten goede

komt , 3)door ontwatering,ploegen of andere werkzaamhed-en d.c instabiliteit van

he-t milieu is vergroot,(z'io ook d.c inleiding,biz.13),en.z. - -
Dc bestii-ving -kanten aanzien van d.c verspre'ivn:Pbytenrna

nigram geen beperkende faktor vormen,aangezien d.e soort blijkens eigen waar—
nerningen en volgens llteratuurgegevens (ivitflier,1881) door vele verschillende

soorten insekten word-t bezooht.
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Ii ci •Ond.erzoek aan de ruimtelijke variatie ,

Resuliaten P1iy-tewna epica-buin

Serie S (voor inleiñgenrn ho.deñzi pag;5Q.55,

Ligging.(zie tabe]. 5 en 6 en fig.I1,kaart 8 en fig,12,kaar 8a,c,en ci).
De opnamen SI i/rn 7 liggen op de wanden van een geppel in een madeland,dat
door het. Scheebroeker Loopje wordt doorsneden.

De opnamen S4a,5a,en 7a liggen grenzend aan respektievelijk 54,5,en 7
in he-t vlakke weiland.

De opnamen S8 em 59 liggen op de wesikant van eon houiwal,die even ten
Wesien van he-t madeland. Noord—ZuLd loopt.Opname 58 ligi gedeeltelijk onder
eon hulsiboom.

Algemeen.Ter.w&lle van een overzichtelijk beeld. zijn d.e gegevens van
enerzijd.s de opnamen Si t/m7 en anderzids die van S4a,5a,en 7a samengevoegd,
op dezelfde wijze ale dat met de P.nigrum opnamen van de berm Gasteren—Loon
is gesehied (zie pg..9O).De opnamen S8 en 59 word.en apart behandeld.

Helling en expositie.(zie -babel 5).De opnamen S I i/rn 7 liggen op de
Oost— en de Westhelling van de greppel,de oosielijke opnamen gemidde].d. ± 45
graden hellend,de westelijke gemiddeld. ÷ 30 graden hellen.d..

De opnanien S4a,5a,en 7a liggen vlak,S8 en S9 liggen op het Wesien en
hel1ei ÷ 45 graden.

Mate van beschaduwing.(zie tabel 7 en 8).De opnamen Si i/rn 7,4a,5a,en
7a zijn onbeschaduwdS8 en 59 word.en half,op sommige plaatsen (ond.er de hulsi
in 58)vrij sterk besohaduwd.

Aantallem(bloeiende)exemplaren van P.spioatum.(zie fig. 2a) .In 1973
zijn in opnamo Si im 7 geinidd.eld per opname 5 bloeiende planien aengeirolTen.
en gemid.d.eld ru.im 1 vegeta-tieve.In S4a,5a,en 7a zijn geen PbTteuinats aangetrof—
fen,in 58 zowel ale in S9 6 bloeiend.e exemplaren en geen vegetateve.

Vegetatie-typering (zie fig.a).
Greppel:Zowel in he-b vlakkke 'ieiland ale in de greppel is het Poe—

Lolietum in enige mate vertegenwoordigd.In hot weiland is hot Arrhenatherion
lets meer aanwezig.Voorts valt hier de dominantie van Bromus mollis op.

In d.e greppel treff en we Filipendula ulmarea aan.De Phragmitea zijn hier
slerker vertegenwoordigd (Carex acuti±'ormis).Voorts treffen we liier meer
Holcus mollis aan.

In di-t perceel,waar.we veemd genoeg?.nigrurn in eon and.ere greppel
aanbreffen (eerie F) groede blijkene oude stafkaarten irr do vrige eeuw nog
bos .Volgens . aen monde lingo medd.eiing yan do vorige landeigenaar lag er in
doze eeuw nog op do plaats van de spica-tum greppel een houtwal.Mogelijk ale
resid.u daarvan vind.en we in d.e greppel nog veel Anemone-nernorosa en voorts
Siachys sylva-tica,Melandrium ru.brum,Rosa canina,Rubus spec,Salix auriia,
Polygonatum multiflorum en Scrophularia nodosa (van do beide laaiste soorten
elk één exemplaar).

Routwal:In opname 58 bestaai de open vegetatie grotend.eels nit Poa
trivialis (Poö—Lolieium) ,Holoue lana-tue (Molinio—Arrhena-the±etea) ,Agrostis
tenuis,Anthoxathum odoratum,Pestuca rubra en Ru.bus spec.Inieressante soorten
zijn hier de boeplanien Moehringia trinerva,Polygonatum muliiflorum (boven op

de wal),Athyrium filix—femina (allen Querco—Pagetea),en Viola riviniana en de
ruderale soorten Galeopsis ietrahict en Stellaria rned.ea.

In opname S9 bestazt do vege-tatie vooral: ui-b Poa trivialis,Galium palus—
-tre (Maio.c aricion) ,Holcus lana-tue (Molinio-.Arrbenatheretea) ,Pilipendula
ulmarea,An-thoxanihum odoratum,Festuca rubra en Rubus spec.(zér dominerend).
In-teressan-te soorten zijn hier Anemone nemorosa,Polygonatum !nultiflorum (boven
op d.e wal),Viola riviniana,Ajuga repians,en Corydalis claviculata (ueroe-tea—
rob.—peaeae).

Tens lot-te is verdero in de bouiwal nog aangetroffeSteI1aria
bolostea,Lonicera periolymenum en 66n bloeiend. exemplaar van Phteuma spicatum.
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Voohtigheid (zie tabel 42b: en uig.Z/a).De bodem is in het vlakke wei—
land matig voohtig -, - op de gi'eppelkanten gemidd.eld jets vochtiger en onderin
de greppel,die stzomers droog s-taat,waarohijnlijk bijna voohtig.

De bodern in opnamen S8 en. S9 is gemid.deld voohtig.

Zuurgraad.(zie tabel 42b en fig.2a).De bodem is in bet weilan.d lets
zuurder dan in de greppel (zuur tot zwac zuur).

Stlkstofgehalte.(zie tabel 42b en fig.27a).In bet weiland is de bodem
jets N—rijker dan in de greppel.Gemid.deld is de bodem matig N—rijk.

In de houtwal is de bodem stikstofarm tot matig stikstofrijk.

P— en X—toestand.(zle tabel 42 b en fig.2a).Het weiland j jets fosfor—
en -. k,liumrijker dan de greppelwand.In beide gevallen is de bodem matig fosf or—
en kaliumhoudend.

Gebruikswi.(zie tabel 42b en fig.2).De vegetatie geeft geien bet

grotere aandee]. deqoilandplanten in d.e greppel een aanwijzing voor een
minder intensief bebeer.

Kl'i-huinusgehalte (zie tabe]. 42b en fig.2a).In d.e greppel is bet
klei—humusgehalte lets hoger dan in het weiland.

Gemiddelde hoogte en diohtheid der kruidlaag.(zie fig.2a).De versohil—
len tussen weiland en greppel zijn vrijwel te verwaarlozen.In de greppel is de
vegetatie lets boger en. minder dicb-t en. is de hoeveelheid dood ma.teriaal groter.

In opnaine S8 is de vegetatie laag en open,in S9 is de vegetatie zeer hoog
en vrij dicht.

Soortearijkdom (zie fig.2}In de greppel is de vegetatie veel soorten—

- Vi-tajiteit.(zie fig.1).Het aantal bloelende exernplarem van Pbteima
spioatur is in 1973 niet zeer groot,n.1. 65 in de greppel (waarvan 34 in de

opnamen) en 13 in de houtwal (waarvan 12 in de opnamen) .00k bet aantaJ. vegeta—
tieve plan-ten is overeen& gering.8 exemplaren in de greppel,maar in S8 in
de hou-twal relatief veel,n-i9 exmplaren.

In d.e houtwal is ook bet aantal kiemplanten groter dan in de greppel,de

lengte der bloeisiengels,hoot:e en breedte enaantal bladi'en van betvegeta—
tievé gédeltev.an d.e bloeiende plant is gemiddeld per opname gro-ter,maar de
zaadproduktie per plant is in de houtwal lager.

S amenvatting.

Phj-teuma spicatum is aangetroffen in een weiland en een houtwal

nabij het Scheebroeker Loopje.In bet weiland is P.spicatum beperkt tot de

zijwanden van. n greppel.Laugs deze greppel is de vegetatie veel soortenrijker

en heterogener,iets hoger en mind.er dich-t dan. in bet aangrenzende vlakke weiland,

de bodem is bier rninder voedselrijk,vOobtiger en meer klei!g—bwteua.

In. hetzelfde weiland groeit P.nigrarn in een andere greppel,die op een

afs-band van + 40 m parallel loopt aan de spicatum greppel.

EvenminaLs P.nigrurn komt P.spicatum hier this in het vlakke weiland voor.

He-b milieu van de spioatum en nigru.m groeiplaatsen van dit perceel komt onder—

ling sterk me-b elkaar ovreen,met dit versohil,dat de bodem in 3e spicatum

greppel wa-b voedselrijker is en de vegetatie waarschijnlijk in. samenhang daar—

mee jets boger en dich-ber.
In de vorige eeuw groeide in di-t perceel nog bos.We vermoeden dan ook,dat

Phy-teuna spicatum en P.nigrum bier oorspronkeliik voorkwamen in bosachtige

vegetaties en zich hebben kimriien. handbaven. nadat bet hout verwijderd is.Ket

feit,dat op de plaats van de spicatimi greppel nog in de 20e eeuw een houtwal

heeft gelegen,alsmede le.aanwehiftan enkele $Oorten van bos— en struweel—
..lJ-c .11frI ir-inP daar-boe.
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Dat Phyteuma spioatuin gebond.en is aan de gieppe1 zal er ook mee samenbangen,
dat bet beheer bier minder intensief is geweest dan in bet aangrenzend.e weiland.
Dit beheer estond er tot 1971 uit,dat bet weilanc3. werd. gemaaid en nageweid.
Bij het maaienwerdde greppel waarschijnlijk voor een groot deel overgeslagen,
zoals dat de laa-bs-te jaren naar onze waarneming ook is gesched.Gedu.rende de
beweiding zullen de greppeiwanden waarsohijnlijk mind.er btred.en zijn dan bet
v].a1ke weiland.

Doord.at bet maaien plaatsgreap vóór de spicatiim bloeitijd. en nu nog plaats—
vindt voordat bet zaad. is gerijjpt , zullen vele planten langs , de bqye.rand van. de
greppel -te gronde zijn gegaan en is verepreiding van zaad vrijwel geheel ver—
liindercl.

De groeiplaa-ts van Phy-teuma spicatum in de houtwal ver-toont wel over—
eenkoms-t met bepaalde groeiplaatsen van P.nigrum.

Hoewel in d.e hou-twal d.e zaadprod-uktie lets lager is dan in de greppel,lijk-t
bet milieu bier gezien de aan-tallen kiemplairben en cle omvang van d.e bloeiende
planten optimaler te zijn dan in de greppel.Mède ge-zien bet voorkomen van een
relatief groot aantal soorten van bosplanten vermoeden wij,dat de groeiplaats
in de boutwal een,hoewel gestoorde,afspiegeling vormt van het rnilieu,waarin
Phyteuma spioatum bier in vroegere tijden voorkwam.

Behalve dat de bloeitijd van Phyteuma spicatum een maand later valt
dan die van P.nig±um ver-tonen de oekologische eigenscbappen van heid.e soorten
veel overeenkoms-t.De beschikbare hoeveelheid gegevens omtrent Phytewna spicatum
is eohter ontoereikend. om tot een betrouwbare vergelijking te komen. -

De morfologische verschillen tussen bè.de soorten zijn wel duidelijk.
In overeenstemming met gegevens uit de li-teratnur is bij Phyteuma spicatum de
bladvorm anders,de bloemen zijn wit en de bloeiende planten zijn forser van
afmetingen.We zullen later op d.it onderwerp uitvoeriger ingaan.



Ond.erzoek aan varia-tie in de tijö. in rela-tie met bebeer.

Inlel ding.
In he-t onderstaande zaT getraoht worden eventuele veranderingen in

aantallen bloelende exmplaren van Phyteuma nigrum en P.spicatuni te relateren
aan veranderingen in de vegeta-tie.

Het uiteindelijke doel daarbij is de invloed. te onderzoeken die het op de
Phy'teuma gi,oeiplaatsen gevoerde beheer ui-toefen-t op dc verbreiding van beide
soorten,

Veranderingen in aan-tallen bloeiende p1an-en in relatie
met veranderingen in de vegeta-tie.

PhTteuma nigrum.
Een aantal van 27 p.q.Ts is op bloeiende en nie-t bloeiende exemplaren

onderzocht over cle jaren 1972,1973,en 1974;17 p.q.'s zijn onderzocbt over die
jaren 1973 en 1974.

Zoa)svermeld zijn in een beperkt aan-tal p.q.'s die bloeiende n nie-t bloei—
ende plan-ten gekar-teerd. jn t973 en 1974 (zie tabel 35).

In deze 11 p.q.'s is to-taal geien bet aantal bloeiende plan-ten en he-t
aan-tal bloei'stengels in'f974 iets minder dan in 1973.Maar van die planten,die
in 1973 bloeien,bloei-t er in 1974 ongeveer 6,de overigen zijn in 1974 vege—
tat&f of,al-thans in begin jimi,bovengronds verdwenen.Van die overige 40% van dc
in 1974 bloeiend.e plan-ten is ongeveer die belf-t in bet vorige sizoeiD. niet aan—
getroffen maar hoogstwaarschijmlijk -v-egetatief geweest en al vroeg bovengronds
afgestorven.Hoewel this het aan-tal bloeiencle planten van he-t ene ja.ar naar het
andere nauwelijks verander-t zijn die plan-ten die bloelen voor cen groot deel niet
dezelfdie.

Hel; aantal gekar-teerd.e vegetatieve planten is in 1974 minder dan in 1913.
Dit zal waarsohijnlijk gro-tendeels diaaraan liggen,da-t niet alle karteringen in
beide seizoenen op ornetreeks hetzelfde tijdstip kond.en worden verrich-t.De data
varieren van 17—5 tot 20—6 en vallen weliswaar binnen die bloeitijd van P.nigruxn.
Maar zoals ach-teraf is gebleken s-terven in deze period.e juist al veel van die
niet bloeiendie planten btvengronds af.Behalve dat plan-ten in het ensjaar wel
vegeta-tief zijn en azidiere jaar niet zien we bovendien dat er zeer veel vegeta—
tieve planien verdwijnen en er zeer veel nieuwe bijkomen.

De versohuivingen zijn binnen ecu Phyteurna nigru.m populatie van het ene
jaar naar bet andere dus zeer groo-t.

Bj die beoordeling van bet verloop van bet aantal bloeiende exemplaren
van Phyteuma nigrum over meerd.ere seizoenen s-tui-ten we voorts nog op die
volgende moeilijkheden:

Het is die eerste plants nog niet bekendi hoe hoog die gemiddelde levensduur
is van een exemplaar van F.nigrum die other optimale kondities opgroeit.Ook is
niet bekend ho,'4-aak zo'n plant gemidideld tot bloei geraakt.En hoewel uit
lahoratoriumonderzoek wel is bebleken,dat enige vernalisa-tie vereist is voor
die bloei,is he-t nog niet bekend. in hoeverre bet al dan niet tot bloei. geraken
beThvloed word.-t door weersoms-tandigheden.

Verder is er die moeilijkheidi,dat op plaatsen,waar veel Phyteuma's bijeen
s-taan,he-t aan-tal individuen niet' altijd. goedi is vast te stellen.

Voor-ts kan in verband. met wersomstandihhedien die bloeitôp met een maximaal
aantal bloeiende planten van seizoen tot seizoen op een nogal verschillend
tijdstip val1,en.Ook van p.q. tot p.q. kan diit verschillen.

Tenslot-te zijn veel bloeiende plan-ten onderhevig aan diiervraat,waardoor zij
soms als vegetatieve plan-ten worden genoteerd..
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He-t zal d.us moeilijk vallen verand.eringen in aantallen bloeiend.e planten
op een zo korte •termijn op bun juiste waard.e te eoQ1d-en.

—In de opnameseries A (peroeel Vrie$ K 860,behalve opname A1),E en G
(perceel Vries K 419) en C (pe'rceel Gasteren 0 58),allen gelegen in d.e madeland.en,
is bet aantal bloeiende exemplaren van Phyteurna nigrum over de jaren 1972—1974
tawenlijk konstant. (zie tabel 46).

In. perceel 419 (series E en G) ,dat al vanaf 1964 bij Staa-bs Bs Bebeer in
beheer is en. daarvoor nie- al te intensief in gebruiic is geweest (niet intensief
gemaaid.,weinig bemest,zie N.Schtotsman,1973) zijn de Phyteuinats waarschijnlijk
al lange tij5. aanwezig.H&& feit,dat hier ronci de eeiwwisseling een aantal bomen
heeft ge-taan aismede bet voorkomen aihier van Ghrysosplefiium alternifolium
en .e. macsale aanwezigheid van Anemone nemorosa met nameiñdat perceelged.eelte
Phyteuma's optimaal voorkomen geven aanwijzingen in deze rich-ting.
Vio perceel 860,dat evenals 419 ên van de plaatsen is waar de bloeiende

Phyteuma's in zeer grote aantallen voorkomen en waar de soort in alle levenstadia
e:en grote vitalitei-b ten toon spreidt,geldt in grote lijnen. hetzelfde.
Dit perceel is pas vanaf 1970 in S.B.B.—beheer maar is daarvoor vrijwel niet
beweid.,weinig bemes-t en waarsehijnlijk 2 maal jaarlijks gemaaid.In bet laantje,
waar d.e vitaliteit van Phyteücna nigrwn het groots-t is,is d.e vegetatie echter
waarsobijnlijk niet of weinig frekent gemaaicl.In een'hoek van bet perceel,naas
bet laantje treffén we in een besohaduwde,ruie vege-tatie naast een enkele
Phyteuma nigrum onder andere
aan.

In perceel 58,dat in S.B.B. beheer is ind 1966,is Phyteuma nigrumaltijd
aanwezig gewees-b.Opvallend1&s hier de aanwezigheid. van Alohemilla iralgaris. —

Een vrij duid.elijke toename in aantallen. bloeiende exemplaren van
Phyteuma nigruin valt te kons-tateren in opname Bi (van 1972 naar 1973,daarna
konstant)B4 (van 1973 naar l974),.PE enP3van 1972 naar 1973),32 (van 1973
naar 1974),en N3 (van 1972 naar 1973) (zie tabel46).

Een vrij d&idelijke afname in bloeiend.e planten is te zien in Al (van 1973
naar 1974,daarvoor konstant),P1 en P3 (van 1973 naar 1974),H1 (eTin mindere
mate in. H2,van 1972 naar 1974),J1 (van 1973 naar 1974) en N3 (*i: 173 naar 1974)..

Alleen in deze groep opnamen,waarin duidelijke verarideringen zijn gekonsta—
teerd. in aan-tallen 'oloeiende planten van Phy-teuma nigrum bebben wij getracht
een relatie te leggen tuzsen deze veranderingen en veranderingen in de vegetatie.

—Dc opn3men,waa±in in en bepaalde period.e een .duid.elijke toename is
gekons-taterd,liggen alle in een wegberm of op een greppeiwand.

Serie B lig-t in de berm van. de oprit naar de boerderij van S.B.B.Deze berm
zal vrogerj4aarschijnlijk niet intensief in gebruik zijn geweest,ma.r wordt wel
aaai weerszijden van bet pad en langs de beek intensief betreden.Sind.s 97O
wordi de berm eenmaal ,jaarlijks door S..B. gemaaid.De Phyteuma's staan op die
plaatsen die bet mins-t worden be-tred.en..Vermoeclelijk staan zij hier al sinds
lange -tijd en mogelijkerwijs zijn zij met :graszaad aangevoerd.

De opnamen van ser±e F liggen op d.c wand van. can greppel in perceel 2111
bij bet Sobeebroeker Loopj.Zoals e eef'd.er vermeld hebben (pag,111 ) is P.nigrum
bier evenals P.spicatuin boogstwaarschijnlijk a1tij. wel aanwezig geweest.
Bejde soorten zouden zich onderrneer door het minder intensieve beheer in d.c
greppels hebben Icumien handhaven.Dit perceel,dat blijkens de vegetatie (dominan.-:

van Bromus mollis) in-tensief in gebrui1c is geweest is &estijds gemaaid.
met naweiden.Het is sind.s 1971 in bezit van S.B.B. en wordt thans eenmaal jaa—
lijks gemaaid en in bet najaar nagowid.Bij bet maaien is in d.c jaren 1972—1974
d.c greppel overgeslagen op de bovenrand na.Hoewel d.e aantallen bloeiende exempla—
ren van Phyteuma nigrum van 1972 naar 1973 zijn loegenomen is er daarna een
afname geweest (zie tabel4h).In 1973 zijn in de gehele greppel ruim 350 bloei—
stengels geteld.In 1977 zijn dc aantallen niet precies bepaald maar gesoha-t op
enkele tientallen.



De opnarneseries N en J liggen in de berm van de weg van Gasteren naar
Loon.De opnamen NI: en J2 liggen in de vlakke berm,J1 en N3 op de greppeiwand
en N2 op d.e overgang van berm naar greppeiwand.
Vroeger is de vlakke berm intensief gemaaid,de greppeiwand alleen af en toe
in het najaar.De laatste jaren word.t de berm minder intensief geriaaid.In 1972
en d.aarna is bij N de berm na juni gemaaid,bij J is dat vana1 1974 het geval.
In dat jaar val-b een sterke uitbreiding van het aantal bloeiende Phy-teuma's
te koistateren in J2.Tegenwoordig is er na afaltering en verbreding van. cle

weg van de berm niet veel meer over.
In opname N3 en op enkele andere plaatsen langs de greppeiwand was de begreei—
ing in 1972 zeer open.Zo te zien was cie grond bij het maaiênL afgesohaafd.
Het gro-te aan.tal 'oloiende exeiplaren van Phyteuma nigrum op deze plaatsen zou
wellich-t te verkiapen. zijn doord.at cle wortels-teJ.sels in stukken zijn vrdee1d
waarui-t zich afzonderlijke planten zoud.en hebben kunnen ontwikkelen.We zijn er
ech-ber niet aan toegekomen dze mogelijicheici experimen-teel te onderzoeken.

Gezien het bovenstaande lijkt Phy-teuma nigrum zich inberinen en langs
greppeiwanden binnen. de onderzoeksperiode,behalve in serie B,slechts tijdelijk
uitgebreid. te hebben als reaktie op een vermindering van beheersintensi-teit.

We hebben ge-tracJat in deze groep opnamen een relatie te leggen tussen
veranderingen in aantallen bloeiende Phy-teuma's en veranderingen in samenstelling
van de vegetatie.Hierin zijn wij nauwelijks geslaagd.Dit is niet geheel verba—
zingwekkend. aangezien wij hier te maken hebben met een heterogene verz3ineling van
opnamen met lintvortnige vegetaties op scherpe. mi1iuoverga2agen van verechullende
aard en met verschillende voorgeschiedenis (zie ook de vegetatiebeschrijvingen
op pag. 90 ).De térmijn waarbinnen het onderzoek zich heeft voltrokken zal
ook -te kor-t zij')oldoende inzicht te verkrijgen in de zich voltrekkende ver—
sohuivingen.

Als opvallende bijzonderheden noemen wij slecbts een toename van Festuca
rubra,Agrostis tenuis,en Filipendula ulmarea in serie F van 1972 naar 1973;een
toerne van Glyceria maxima in d.e greppel langs N en J van 1972 naar 1974een
toename van Agrostis tenuis,Luzula cainpestris,en Filipendula ulmarea ran1972
naar 1974 eñeen tijdelijke teruggang van Festuca rubra in 1973 in N3;neen
äfnàme;an Trifoliuin repens en T.pratense en -toename van. Plantago lanceolata
in J2 van 1972 naar 1974.Alleen in 31 ontwik'celt zich de vegeta-tie in een
dui.delijke richting van. een vegetatie met vooral Pestuca rubra in 1972 via
een vege-ta-tie met vooral Festuca rubra,Glyceria maxima en Anthriscus sylvestris
in 1973 naar een plantenkleed. van vooral Glyceria maxima en (minder) Anthrisous
sylvestris in. 1974.

Wanneer we in deze groep opnamen het verband. nagaan tussen verande-
ringen in aantalien Phyteuma's en veranderingen in hoote en öi.chtheid van. d.e
vegetatie,dan zien we dat in Dl en B4 de vegetatie gemiddeld riogal-dichterwordt
en de bedekking door dood materiaa3. iets -toeneemt.De hoogte blijft ongeveer
gelijk.In de ser±es F,J,en N neemt de d.ichtheid van de vegetatie ook sterk toe,
terwiji de hoogte van de vegetatie en e bedekking door dood ma-teriaal maximaal
is in 1973 t.o.v. die in 1972 en 1974.Dat de vegetatie in 1974 lager is dan in
1973 is echter in vrijwel alle p.q.Ts vastgesteld en is mogelijk een gevoig
van. andere weersvms-tandigbeden in juni in 1974.(zie tabel4 ).

Over blijft dus alleen een verdichting van de vegetatie.Alleen opnarne Ji
vormt Gnieuw een uitzondering:hier is de vegetatie in de jaren 1972 tot en
me-t 1974 zowel veel dich-ter als veel hoger geworden.Gezien de uitbreiding van
Glyceria maxima is dit mogel±jk mede het gevoig van een toenemende eutrofiring
van. de greppejL.(zie -tabe]. 4j-).



Op grond. van bovenstaande gegevens vermoeden wij dat de uitbreiding
van Pbrteuma nigrum langs wegen en greppels na verlaging van de maaiintensiteit
vooral d.aaraan 1e wijten i,dat reeds aanwezige plan-ben tijdens him jaarlijkse
on-twikkelingsperiode (april tot half ji) niet meer beschadigd. word.en en
zodoende in him Qfltwikkeling en bloel belemmerd (zie b.v. J2 van 1973 naar 1974)q
Door later en/of minder intensief maaie. word-b de vege-batie in ji blijkbar
d.ichter.Rierdoor zou Phyteunia nigru.m op den duur in de verdrukking kunnen komen.
In aanmerking nemende dat de verdich-Ling van de vegetatie in B4 in 1974 vooral
te wij-ten is aan de macsale aanwezigheid van Phy-Leuma zel±,zijn d.aarvoor aan—
wijzingen verkregen ui-b Ji en Fl en F3.In he-b geval van serie F is de greppel—
wand sinds 1971 niet meer geinaaid. en he-b aairtal Phyteiima's na een aanvaklijke
voorui-tgang geleidelijk achterui-L gegan.—

—Hoewel in perceel Vxies K 860 over he-b geheel gezien de sitn-tie
betreffende Phyteuma nigrum vrij kons-Lant is,is in Al bet aan-Lal bloelende ex—
emplaren afgenomen van 1973 naar 1974.De samens-belling van de vege-talie (-babel '20
en 23 ) en de diclitheld. daarvan (tabel 4- ) is niei in belangrijke mate gewij—
zigd.Wel is de hoeveelbeid dood. maeriaal s-terk toegenomen,mogelijk doordat
de vegetatie bier nie-t gemaaid wdt.In opname A8,waar he-taantal bloeiende
plan-ben gelijk is gebleven is er echter eveneel]seen toename van de hoeveelheid
dood inateriaal.Een verklaring voor de ach-teruitgang van ?.nigr-u.m valt aldus
moeilijk -be vind.enbehalve de suggestie dat de gekoaistateerde betred.ing rohdom
A1,gepleegd oôk door anderen dan d ond.erzoeker,de mogelijke oorzaak is.

Inopname. El en in mindere mate H2 is bet aantal bloeiende exern—
plaren van Phyteuma nigrum duid.elijk afgenomen in de jaren 1972—1974.De opnamen
zijn gelegen àaireen greppei.ia proeel Vries K 67.Dit perceel is sinds 1970
in beheer IXi.j S.B.B.In 1971 is d.e greppel enigszins opesohoond.

Blijkens mededelingen van o.a. Jannie Schokker hebben in vroegere jaren
langs deze greDpel meer Pbrteumats gestaan.In 1974 is P.nigrum bier vrijwel
verd.wenen.Het vermoeden rees,dat P.nigrum ich hier in vroegere iijd. zou hebben
gevestidjn open grond. nadat de greppel was gesooond(±e'-ok zaaiproeven,pag.16).

Door gelefd.elijke terugkeer van de be'roeiing zou P.nigrwn welliobt teruggedrongen
zi;jn.

De vraag rijs-L nu.of er in de period.e 1972—1974 inderdaad bier lets van'
een bepaald sucoessieproces val-L -be bespeuréii.Wij denken daarbij vooral aan
een toename van soortenrijkdom,afname van Anthriscus sylves-tris en soorten van
k-lan-Lagine-tea,Artemisietea,en .FilipenduLLän en een vermoedelijke toename van
soor-ten der Molinie-talia,Cal-thiorn en Magnocaricion en mogelijk een toename van
de diohtheid van de -u-ege-ta-tie.

Ult c3.e gegevens,die in deze periôde zijn verzameld zijn echter nauwelijks
aanwijzingen in deze rich-ting verkregen.De d.iohtheid van cle vegetatie neemt
van 1972 naar 1973 nog wel iets -toe,maar daarna niel meer.Wel neem de to-bale
bedekking (door kru.idlaag,mos en dood. mteriaal) to van 1972 naar 1974.(tabel4fl.

He-b aaartal soorten -neemt van 1972 naar 1973 toe,d.aarna neemt he-b ech-ter
weer af.(-tabel4).

Verd.er zien we een toenaine van soorten der Plantagine-bea,Ar-Lemisie-tea,en
Phragmitea (vooral Glyceria maxima),en Holcus mollis en een afnaine van soorten
der Molinio—Arrhenatheretea en wel meL name Holcus lana-bus en Rumex acetosa.
Ret Filipendulion. en he-b Calthion blijft ongeveer gelijk evenals Anthriscus
sylvestris .(zie tabel49).

De mogelijkheid,da-t he-b door ons verrnoede proces al grotendeels voor 1972
heeft plaatsgevonden blijf-t ech-Ler aaaiwezig.

De toename van soorten der Plan-tagine-tea en van Holcus mollis is
wellicht een reak-tie op he-b opsohonen van d.e greppel in l97aQok de veranderirig
van agrarisch beheer naar S.B.B. bebeer zou hieraan debet kunnen zijn,eYfll aan
de ui-tbreiding van Glyceria maima.Door N.Scho-tsman (1973) is n.l. een tijde—
lijke uitbreiding gekonstateerd van Glyoeria ma±ima als reaktie op een versobra—
lend. beheer in venige percelen als he-b onderbavige.



Deze uitbreiding van Glyceria maxima ,die ook langs de weg van Gasteren naar
Loon is vastgesteld,wordt echter wellicht mede veroorzaakt door een toenemende
eutrofiring van grond.water,dat van aanliggend agrarisch gebied afkomstig is.

Het zou aldus mogelijk zijn,d.at Phyteurna nigrum teruggedrongen is door
etoeiiemende konku.rrentie van meer dynamische soorten.Het opvallende is echter,
dat P.nigrum in 1973 vooral groei-t in een strook op 20—80 cm vanaf de greppel,
dus niet zozeer in de Glyceria strook.De soort groei4rooral in een niet al te
dichte,vrij hoge vege-tatie en mijdt de aaneengesloteri Filipendula vegeta-tie.
Voorts zijn cle bloeiende planten in 1973 nog vrij vitaal (zie tabel 48 waarin
de omvang van de planten word-t vergeleken met die in andere p.q • s) .Het Phy-teuma
zaad is hier in 1974 nog wel tot kieming: Ln staa-t (zie fig.23).

Een duidelijke oorzaak van het verthdjnen van P.nigrum op deze plaats
val-t aldus nie-t te vinden.—

De gegevens van Ki en D1—3 komen niet voor behandeling ii aanmerking,
aangezen h'et verloop in aan-tallen Phytewna's door verschillnde oorzaken
moeilijk te interpreteren valt.

Pbyteuma spica-tum.

Deze soort is pas in 1971 bij het Scheebroeker Loopje ontdekt.
In 1973 en 1974 zijn d.e aantallen plantevastges-teld en is de vegetatie op
een aantal plaa-tsen besohreven.]In 1977 is het aantal bloeiende planten nogmaals
vastge-te1d.(ie -tabel,5v ).

Aantallen bloeiende planten.Van 1973 naar 1974 is er een sterke teruggang
in aantallen bloeiende planten van -to-taal 78 naar 24.In 1977 zIjn de P.spicata
ui-t de hou-twal verdwenen,in de greppel zijn er nog÷ 7 over.Het aantal kiem—
en vegetatieve planten is gering.(zie tabel29).

Diohtheid en hoogte van de vegetatie. (tabelSO).Greppel:de dich-theid van
ile kruidlaag verandert van 1973 naar 1974 niet veel.Wel neemt de bedekking door
dood materiaal sterk toe.De vegetatie is in 1974 gemiddeld. lager,maar dit is
zoals vermeld. in vrijwel alle p.q.'s het geval en mogelijk' 'te wijten aan
een versehul in weersomstan.digheden.

Houtwal:d.e bedekking door d.e kruidlaag neemt in opname S8,waar het aantal
bloeiende planten nauwelijks verandert,iets afd.e bedek.ng door dood. materiaal
neemt vrij sterk af.In 59 blijft de dicbtheid van de kraidlaag gelijk,ze is
veal hoger dan in S8.De hoeveelheid dood. materiaal neemt echter sterk toe, en'
de vega-ta-tie is in 1974,anders dan in cle meeste p.q.'s hoger.

Soortenrijkdom (tabelgo ).De soortenrijkdom neenrt in de greppel iets af.
Vegetatietyqering (-tabel 51 ).In 6 van de opnamen die op de greppelwand zijn

gelegen is de vege-ta-tie in 1974 opnieuw beschreven.Over het geheel genomen zijn.
de verschuivingen niet groot.Opvallend is o.a. de afname van Holcus lanatus,
Rumex aoetosa,en Pes-tuca ru.bra en de. toename van Galiurn mollugo—mollugo,
An-thriscus sylves-tris,Ajuga reptans,Mentha aquatica,èn Rosa .anina,vermoedelijk
ten gevolge van he-t achterwege blijven van de jaarlijkse maaibeurt.

Konklusie.Phyteuma spicaturn is sinds 1973 sterk achteruitgegr.an en
vrijwel verdwenen.In d.e greppel is dit hoogstwaarschijnlijlc veroorzaakt door
verstikking door vege-tatie en vooral door däod. materiaal -ten gevolge van het
feit,dat de greppel niet meer in het najaar gernaaid wordt.Ook de 40 vegetatieve

.__- exemplaren,die her uitgeppb-tzujn (zie pian-tproeven,pag.102.) zijn verdwenen.
Voorzover de vegetatie wel geraaaid is op plaatsen waar P.spicatum groei-t,

du Op een.aantal plaatsen lange de bovenrand van de greppel,vond dit maaien
gedurende de onderzoekeriode plaats voordat het zaad was gerijpt.Niet alleen
word.-t daardoor de verspreiding van d.e soort belemnied.,maar ook hebben de plan-ten
daar zonder twijfel van te leid.en gezien de waarnemingan die daaromtrent zijn
gedaan bij P.nigrum inwegbermen.



He1 verdwijnen van Phy-euma spicatum uit de houtwal valt moeilijker
te verklaren,ook omdat de vege-tatie bier in 1974 niet opnieuw is beschreven.
De prikkeldraadafras-tering,d.ie vroeger halverwege de belling van d-e wal stond.,
is door S .B.B. verplaatst tot op een a±stand van ± een halve meter van d.e wal.
Dit leek,geie ervaringen die d.aarmee op andere plaatsen zijn opged.aaii,een
goede zaak.De begrazing door vee zou h.ierd.oor n.l. worden belemmard en cle houit—
wal zou aldus beter worden besoherind.

Het is echter wellicht mogelijk.da-t door het wegvallen van de begrazings-:. 1..

faktor met name in S8,waar Rubus spec. zeer dominant is,de veget.tie d.iobter en
hoger is geworden en de hoeveelheid dood. materiaal is toegenoten.Hierd.oor zou
P.spicatum verstik-t icunnen zijn.Dit is eohter niet meer dan een suggestie.



Konklusies aangaand.e invloeden van bet gevoerde beheer oi

groeiplaatsen van Phyteuma nigrum en P.spica-tum.

Invloeden van versobullende vormen van beheer op d.e vitaliteit en
verbreiding van Phyteurna zijn zowê1 naar grootte als naar aard. moeilijk vast
te s-tellen.In de eerste plaats zijn veranderingen in aantallen bloeiende planten
door verschillende oorzaken moeilijk eksak-t vast -te 1eggen.Waarneiingen ntmet
bet blote oog betreffende veranderingen in aantallen planten moeten dan 00k
vooral skep-tisch worden bekeken.Voorts lijkt een onderzoekstermijn van 3 sei-
zoenen -te kor-t -te zijn niet alleen om duidelijke versohuivingen in Phy-teuma
op -Le merken maar vooral ook om deze te korre1ren aan bepaalde versohuivingen
in de omringend.e vegeta-tie.

Waar het door S.B.B. gevoerd.e bebeer aansluit bij een reed.s weinig inten—
sief agrarisob gebruik blijft he-t aantal Phy-teu.mats mm of seer kovs1ant (series
',,C,E,G in de madeland.en,in perceel 419 (E,G) kan v6c5r bet onderzoek bet aantal
we]. zijn -toegenomen) of neemt 11 toe (serie B in berm bij boerderij S.B.B.).

Wanneer in bermen en langs greppe1wanden,aar bet gebru.ik a]. weinig inten—
sief is,de bheersintensiteit verder word-t verlaagd. tot vriijwel niets doen
dan zien we een tijdelijke ui-tbreid.ing van Pbyteuma,d.ie gevo1gfrTordt door een
achteruitganf vrijwel geheel verdwijnen (bet laatste b.v. in geval van
P.spicatum').Wij vermoeden,da-t dit veroorzaak-t word-t doordat tengevolge an bet
achterwege blijven van bet maaien met name de reeds aanwezige vegetatieve
plan-ten zich beter kuimen ontwikkelen en verhoudingsgewijs mee.r tot bloei. Icunnen
geraken.In la-tere ins-tantie verdwijnen d.e planten aarschijnlijk vooral door
verstikking door vegeta-tie en dood materiaal (bet laatste vooral bij P.spioatiim).

Het verdwijnen van Phy-teuma spicatam uit d.e hou-twal is vermoèdelijk het
gevoig van een dergelijk effekt als in de greppel:door wegvallen ran d-e begra—
zingsfaktor kan de soor-t rnogelijkerwijs ook bier verstikt zijn.

De oorzaak van de ach-terui-tgang van Phy-teuma nigrum langs een greppelin
een madeland (serie H) ken niet gevonden worden.

Zowel uit onderzoek in de ruim-te als in tie tijd is gebleken,dat Phyteuma
nigrum weinig bes-tand. is tegen be-trading (serie B,J,N,D,opnarne Al).

Op grond van bet bovens-taande en op grond van bet bescbrijvetd'-ond.er—
zoek,d.at is verrich-t binnen bet seizoen 1973,kan gesteld worden,da-t Phytewna
gebonden is aan een weinig intensief beheer.Dit houdt mede in,dat de beheers—
vorm van bet ene jaar op bet andere niet te veel mag wijzigen.

He-t belang van bet door S.B.B. binnen bet Landsohapsreservaat Drentsche Aa
nagetreefde beheer is dan ook nie-t alleen,da-t daardoor tie hoeveelheid.
menselike invibedtoegevoegde dynamiek wordt teruggesohroefd.,maar tevens dat
d.i-t geleitielijk plaatsvindt.Op die plaatsen waar men er red.elijk in is geslaagd
om op cieze wijze -te werk gegaan heef-t Phyteuma zich dan ook gehand.haafd of zelfs
uitgebreid.Wanneer bet landschapsreservaat niet zou zijn ingestelddan zou
Pbyteuma vrijwel zeker binnenniet al -te lange tijd tengevolge van de intensie—
vering van de kul-tuurtechniek zijn verdwenen.

Maar zoals ook door N.Schotsman (1973) is aangetipkan bet S.B.B. beheer
naast een overwegend verrijkende invloed ook enige uive11erende efekeri. inhouden.
Hierbij denken wij b.v. aan het maohinaa]. maaien,waarbij soms 'oepaalde stukken
worden overgeslagen ten nadele van Phy-teuma en waarbij het xnaaisohema tamenlijk
effioin-t rnoet zijn,waardoor op Ph3rteuma groeiplaatsen niet altijd op tie ineest
gewenste tijd.s-bippen kan worden gemaaid.Eet effekt van tie ontwatering t.b.v het
machinale maaien zal voor Phy-teuma nog moeten blijken. -

Aan het verbrede uiteinde van een laantje bij Taarlo zijn een aantal jaren
terug aan. een-tal bloeiend.e exemplaren van Phytewna nigru.m waargenomeii.In 1973
is door ons alhier én vegetatief exexnplaar aangeiroffen aan de rand van hat
terrèin,dat flu diende als voed.erplaats voor sohapen;cliè tie madelanden rond.om
begraasden.Eeedeelte van bet -terreiñ werd in beslag genmen door een hooibul-t,
de vegetatie rond. deze bult was afgegraasd. en platgetrapt.Dit valt te be-treu—
ren,aangezien deze vegeta-tie be-tond. ui± 5 soorten der uercetea robori—petraeae
en 6 soor-ten der Querco—Pagetea. -



1o

De beheerevorm die one inziens voor Phy-tetima val-t aan te raden is een
zo minimaal mogelijke betreding en eenmaal jaarlijlcs maaien in tie nazomer op
tie lich-t— -to-b onbeschad.uwde groeiplaa-tsen.Di-b eenmaal jaarlijks maaien dient
vooral am vers-tikking door dood. rna-teriaal tegen te gaan.Maaien in tie nazomer
lijkt tie voorkeur te verd.ienen om -toch enige verru.iging en vorming van dood.
materiaa]. -be verkrijgen.Vroeger maaien zou alleen moeten plaatsvind.en ale tie
noodzaak tot verschraling of bepaald.e organisatorisohe overwegingen d.aartoe
zoud.en dwingen.In ieder geval zou nie-t gemaaid. moe-ten word.en voortiat het zaad.
gerijpt is.In geval van Pbyteuma nigru.m is dat eind juni,in geval van P.spicatum
half juli.

Op beechaduwde plaa-bsen ale hou-tallen al maaien d.oorgaans nie-t noodza—
kelijk zijn.Maar wel zal hier tie siuatie in tie gaten moe-ten worden gehouden,
ook wa-b ul-twenclige invloeden betreft.Helaas ligt een aantal houtwallen met
Phy-teuma groeiplaa-bsen xet buiten he-b reservaat.

ij vragen ons af in hoeverre Phyteuma nigrum,tiie aan een mati voed—
selrijke bodem is gebonden,bij een voor-tsclu'ijden van tie verschraling op een
gegeven -tijdstip in vi-tali-tei-t aohteruit zou kunnn gaan.Wij vermoeden,dat dii
in tie madeland.en doorgaans wel los zal lopen.Hier komt Phyteuma nigrurn nanienlijk
veel voor op een overgang naar venige bodem.Boventiien zal he-b grondwater wel
tamenlijk voedselrijk blijven door in.vloeden van he-b zeer nabij gelegen agrarisch
terrein.

He-b lantischapsreservaa-t is immers zeer smal:mees-tal ieohts ter breed-be
van én perceel aan weerszijitien van tie beek.Het aan he-b reservaat grenzende
agrarisch. gebied,da-t hoger gelegen is en door he-b reservaa-t afwatert is na
uilverkavelingen van recen-te datum aan een steeds intensiever gebruik orader—
bevig.Bufferzones tussen agrarisch -terrein en ht reservaat zijn er nauwelijks
zodai inwaaien van o.a. kunetmest niet geheel uitgesloten is,

Hoewel deze situatie een beperking kan irthouden voor andere binrien hel
reservaat ges-telde doeleinden,vermoeden wij a]4us dat deze voor Phyteuma nigrum
niet zo ongans-tig is.
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Tabel 44 Bodemprofielen van een aantal opnamen,vastgesteld in 1972.

Opnamen Boclemprofielen

Tulaclelanden

Bovenste 25cm. zand, met wat klei, op ÷40cm. ongeareerde klei, met
ijzeroer. Tot 80cm. ongeareerde klei met weinig zand, daarna zand.

2,3 Bovens-t 25cm. zandige klei, daarna kleiiger, verder humeuze klei,
op 80cm. zand.

El Bovenste 25cm humeus zand met beetje sub. Zand. met fijne leembandjes
met gley. Volgende 25cm;veel slibrijker zand. Op 50cm. ijzeroer—
bandje. Volgende 25cm. klei met wat zand, laatste 25cm: zandiger,

C op de grens van lichte zavel).

2,3 Bovenste 25cm. klei, dan smal bandje ijzeroer, dan zandiger. Op 60cm.
klei met mind.er zand, bameus, tot Im; vette kiel met veenresten.

G1,23 Venig klei, naar beneden toe steeds meer(kleiig) veen.

01,2 Bovenste 25cm. zand.ige klei, verder kiel.

D.l Bovenste 25cm: vrij grof geareercI zand. met weinig klei, volgende
25cm: zand. met fijne leembandjes(geel). Daaronder: vochtig zand(niet
geheel met water verzadigd) met leembandjes, due: humusloos zand.

2 ale Dl, in de onderste 25cm. (75crn.—lm.) g.Ley, gevolgd. door loogzand.

3 Zand. met klei.

Hl,2 Bovenst 25cm; sllbrijk veen. Tot 1m; veen met wat sub.

K Venig klei(ongeareerd) zeer drassig met pollen. Op 1m: wit zand.

Bermen, enz.

Bl,2,3 Over een d.iepte van lm. zaaidig, naarbeneden toe een zave].ige bij—
menging. -

P1,2,3,4. Bovenste laag zand, lets hurneus en zavelig. Voohtig.

J1,2 Humeus zand. In greppel (1rn. vanaf bermniveau) za.ndige klei.

Nl,2,3 Bovenlaag 15cm. hurneus zand, 60cm. kielig veen. Na 80cm. grof zand.
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Tabe14a.Aanta11en bloeiend.e exemplaren van Phyteurna nigrum in de ;.q.'s ±
in l972,1973,en 1974.

A 1

1972

°P•aant.
1973

dat. aa.

1974

dat. aant.

2—5 . 8

1972

Opn.aant.dat.
D 6

1973 1974

aa.:!dat. aant.

24—4 —

43 25—5 51 5—6 —

4

12—6 31

25-610
10—6 22

2—5 17

22—6 1 25—6. —

7 2L-41
5—6 2

5

20-633
10-6 32

2—5 9
10—6 11

El
' 17—5 —

1

21—6 —

1-5 1

17—5 —
27—5 —
5—6 320—6 11

20-611
o

21—6 26

B 1
14 18—5 64

22—6 41
2

1 18—5 4
.

22-6 4
4

'

22—6

5

0 2

2 5—6 2

2—5 22 2. 1—5 17
10—6 ii '17—5 20 17—5 21

. 18 27—5 21

2—5 30 21—6 14 25—6 1

10—6 34 . 3 ;1—5 5
1 —5 3 17—5 5

2—722
17—4 20 4 ' ' 30—4 13

' 21—6 14
7—6 51 ' 27—6 7
20—6 8 '3'"T'"'" 30—4 12
17—4 2 21—6 7

' 27—6 1

7—6 1 6; 1—5 13

27—5 15
17—4 17 21—6 12
7-6 60 9

4220-6_14 8 1-5 1

22—4 8 27—6—27—6 —
7—6 9 9 1—5 —iL71 27-6 -
22—4 2 P 1 1 ' 10—5 21

6
28—5 25 i4

D 2

10
21—5
5—6
22—6

3

2

2

22-4

5—6

25—6

21

5
2

28-5
19—6

1—5
5—6
22—6

24—4 3
3

8
6
4

4

14—6

10

5—6

22-4
5...6
25—6

4

28—5 19

19—6 16

5

22—6

4

1

10—5 12

14—6 10

1:105

14—6

22—6 3

24—4
5—6
25—6

14
7
1

2

17—5 2

21—6 1

30—4
21—5
27—5
26—6

2

2

2

2



Taboel4.Aan.talien l3loeiende exem1aren van Phyteuma :iaum in de pcin i972,l973,en 1974.

1972 1973 1974 1972 1973 1974

Opn. aan-t. dat. aa. dat. aant. 0.n. aant. dat. aa.1dat, aant,

30—4 6 K 1 22—4 7
17—5 13 21—5 11 1

16
ii

________

21—611 26—610 N 1 3—5 2
3 30—4 7

17—5 7 21—5 9 5—7 5 2—7 2

27—5 9

7
H 1 22—4 1 5—7 6 2—7

17—5 5 3: 3—5 10
6 6—6 4 5—6 12

25—6 4 20—6 5—7 28 2—7 6

22—4
17—5 1

6—6 1 5—6
25—6 1 20—6

J 1

-—
2

2 7__
3—5 13
19—6 14

—

5—7 —

3—5 6

19—6 7



Tabel 49. .Gegeveno betreffende hooge en clioitheic1 van de vegetatie en soor±en-
c±ycLoN lr de ren i97—l974 in eon iti n a' arii dc nt11ei
bloelende exemplaren van ?h3reuma nigum duidelijic a.n veranderin
onderhedg ijn geeest.

Tabel 9 Vergelijking van d.e vita1itei v'n
in enkele andere n.a.'s in 1973,

:2 .nirum in Hi me die

gem.
1 engt e
bl.
1TijZC
in cm

gem.
breedt e
van
ye g.
ged.
de r

bi. bl.
plant nlant
in cm in cm

9,8 12,7

7,4 8,4
9,2 11,8

8 12,7

gem.

cant.
ond.
b lad.
per
U.
plant

Beclekking Bedekking Totale Gemidclelde Aantal soorten
door kruid— door dood, bedekidng hoogte der per opname
]ruid1aag materiaal in % krui2laag in cm

Onn. 1973 1974 1973 1974 1972 973 1974 1972 1973 1974 1972 1973 1974

A 1 404 4Ot 30% 50% 40% 7Q2 90% ±20 40 30cm 20 19 16

B 1 0 40 5 20 45 45 60 ±15 15 16 19 19 20

4 50 80 10 5 60 85 — 40 40 — 24

Fl 40 65 20 15 45 60 So 25 25 8 28 2'S

3 65 70 15 7 50 8o 85 20 30 11 26 27

H 1 70 70 5 10 65 80 90 25 25 15 27 30 26

2 50 6 5 5 70 60 85 30 20 12 26 31 33

J 1 55 90 10 0 40 70 90 40 55 75 30 33 31

2 65 * 25 45 — 90 10 .— 5 25 — 25

2 3 25 45 10 5 35 35 75 ÷10 12 5 21 21 22

n.c. gem.
1 engt e
U.
steng.
in cm

gem. gem.
aant. lioogte
U. ' van
steng.veg.
per ged.
lant der

Hi 36,1 4 1,4
E2 27,2 3,1 3

E4 32,8 3,4 2,7
B4 34,4 3,6 2

4,5
0

7,4
10,1



Tabei.Beschrijving van 5le vegetatie in opname H 1 in de
jaren 1972,1973,en 1974.

Relatief aandeel
cier vegetatie—
eenheden in de

GekomiDineercie vegeta-tie in %
schattings— qua bedekking
waarden en oua aantal soor—Vegeatie— 1

4. der soorten en tussen haekjeseenheict oorL
1972 1973 1974 1972 1973 1974

16.Plant.maj. Rumex crispus +

?oa trivialis 1 1 1

Ranunuculus repens + 1 1

Trifolium repens 1 8 (8) 13 (9) 12 (16)

17,Ar-t.vuig. Melandrium rubrum + 1 ('1)

19.hragmitea Equisetum fluviatile + + 1

Glyceria maxima + 1 1—2

Myosotis soorioides + + 1

Galium Dalustre +

Care:: acutiformis + 1 1 i0(16) 14 (15) 28 (16)
25.Mol.—Arrh. Holcus lanatus 1 1

Rumex acetosa 1 1

Carciamine pratensis ± 1 1

Ceraium holosteoides + 1 1

7lantago 1aoeo1ta + + 1

Vicia cracca + + 1 20 (24) 21 (18) 15 (16)
25A,Moiiniet. Lyc1mis.!fIos—cuou1i 1 ± +

Rhinanthus serotinus r

Cirsium :aiustre + 6 (4) 1 (6) 3 (8)
25Aa.Calthion Lotus uliginosus + ÷ 1

Caitha palustris ± ÷ ± 4 (9) 3 (6) 5 (8)
25Ab.Filipen. Pilipendula ulmarea 1—2 2 2

Valeriana officinalis 1 + 24 (8) 23 (6) 19 (4)
25Ba.Arrhen. Ranunculus ac:is + +

Restuca präcnsis + ± + 4 (8) 3 (6) 1 (4)
tot. 58 (52) 51 (42) 41 (40)

Restgroe Anthoxanthum odoratum + ÷ 1

Veronica chameadrys + 1 1

Festuca rubra 1 1 1

Anthriscus sylvestris ± + +

Taraxacum spec. + +

Ho]oi.is mollis ÷ 1 1—2
Achillea millefolium + + ±



Tabel5Q .Q-egevens bereftenc1e hoogte en diohtheid. van de veetaie,soortenrijk—
dom en aan-tallen iñoeiende exeraplaren van Phyteuma sicaum in espioa-umTetpe1 in de jaren 1973 en 1974.

Becleicking Bedekking Gemidclelde Aantal .anta1 bloeiend.e
door door clood hooe der soor-ben per exem1aren van
kruidlaag materiaal kruidlaag opname P.spicatum per ornarne

Opn. 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974 1973 1974

S 1 55 60 15 20 32 8 21 21 9 8

2 65 60 15 25 50 16 29 26 ii 3

3 65 70 15 25 60 33 28 20 5

4 65 60 15 30 35 11 29 33 1

5 55 65 15 30 7D 33 22 18 1

6 70 75 10 20 17 27 24 5

7 60 65 20 30 30 18 32 24 2 —
34 11 totaal

Gem. 61 65 15 26 33 21 27 24 5 2

o 6 45 35 20 — 20 15 22 6 7

9 70 70 10 40 60 70 22 6 —
12 7 totaal

To-baal aan-tal bloeiende exemDlaren en hloeistengels van 1pioatum
in 1973,1974,:L1 1977

In de grelJpel In de hou-twal
Aan-tal b1oeinc$.e Aan-tal Aantal b1oei-nde Aantal

Jaar planten 'oloeistengels p1an-en bloeistengels
1973 153 13 40

1974 17 34 7 11

1977 ±7 0



1 6.P1anagine-ea
majoris

I 7.Artemiietea
19. hra:'rnitea

25A .Iio1inie-ba1ia

25Aa.C al±1'ic

25Ao .Junco—Molini on
25Ba .Arrhenaherion

30 ,Narcio—Caliune-tea
32 Franga1utea
3 ,Rlaamno—orunetea
37.Querce-tea Ro1—p
38 .Queroo—Page-ea

Agros-tis stolonifera
Junous effusus
Lysimachia nummulari a
2oa trivialis
Poa irate;sis
Ranu;iculus re pens
Trifolium repens

vuig. TJrtica iioica
Equisetum I luvialile
Sium erectum
Carex acutiformis
Galium palustre
Holcus lanatus
Rume: acetosa
Flantago lanceola-ta
Cardamine pratensis
Cena-tium holos-teoides
Viola cracca
Trifolium pratense
L3rsimachia vulgaris
Cirsium Dalustre
Lo-tus uliginosus
Lyolmis I los—cuculi
Lythrum sa1icr
Filipendula ulmarea
Junous conglomera-tus
Ranunculus acri s
Heracleum s phonLy1ium
Galium mollugo—mo iluo
Festuca pratensis
Carex ovalis
Salix aurita
Rosa canina
Hblcus mollis
Anemone nemorosa
Helandrium rubim

Re 1 at ± ef
aandeel ILl
lDeclekking door
kruicUaag

In
1973 1974

2 1

2 1

2

4 6

4 3
6 4
2 1

4 4
6 5
1 —

2 2

6 6
6 6

o e
4 3
6 4
2
1 —

3

4 2

5 3
— 1

5 3

4 4
4 3

3 3
2 2

2 2
2 5
— 1

1 1

1 1

5 5
4 3

4 3

11,25 3,75
4 3

3,5 3

3 3

1,75 3

0,75 0,25
1 3
— 1,5
0,25 2,5
0,25 0,75
0,25

— 0,25

6 5
6 5
5 6

5 5

5 5
2 1

2 4
— 2

1 2

1

1 —

1 2

5 6
1

TahelSl .Besohrijving van de vegeta-bie In
6 onanien in de uicatumgreppe1
in d.e jaren 1973 en 1974.

Vegetatie—e9nheid Soor-t

16A18.Po—Lo1ie-tum

Aaxta1 opnamen
waarjn de soort
Is anuge-troffen
(maximasi 6)

1973 1974

I 90a.Magnocarlcion

25 ,Moloni o—Arrhena—
thereta

3

0,25
75

4,25
0,75
4
1,5
0,25

0,25
18
7,5
4
0,75
1,5
0,5
0,25
0,5
0,25

0,25
1 ,25
1

0,5
0,5
1

0,5

0,75
11,25

25Kb. Fl ii penduli on

2,25
0,25
1

4,5
2,25

0,25
3,5
1,25

4,5
4,5
3
0,75
0,75
0,25

0,25
0,5
0,75
0,25
0,75
1 ,5
0,75
0,75
0,5
3

3,75

10
8,25

0,5

Rest groe p Festuca rubra
Anthoxanthum odoratum
Taraxacum spec.
Agrostis tennis
Veronica chamaedrys
Veronica arvensis
Bromus mollis
Anthriscus sylves-bris
Ajuga rep-bans
5-bellaria graminea
Achillea millefolium
Luzula campestris
Lentha acjuat ica
2halarI s arundi nace a


