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Venmossen en hun omgeving

Gerard Dirkse

Onvoorzien gebrek aan komputertijd maakte dat de re-

sultaten van de bewerking van de chemische data er niet

op tijd waren. Daardoor moet helaas een presentatie van

het chemische deel van het onderzoek achterwege blijven.
De aanleiding van het onderzoek naar het voorkomen

van mossen langs of in vennen ligt in het door niemand

meer betwijfelde effect van ‘zure regen’ op allerlei ve-

getaties, waaronder de vegetatie van vennen. In Neder-
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Er werden 32 vennen geinventariseerd, waarvan 7 in

Drenthe, 2 in Gelderland, 2 in Limburg, 6 in Belgie en

vijftien in Noord-Brabant. Per ven werd een soortenlijst

gemaakt. De abundantie werd geschat in een driedelige
schaal. De gegevens werden onderworpen aan de programma's

TWINSPAN, DISCRIM, DECORANA en MAIONF (Hill 1979a,b,

Ter Braak 1982, Van Wirdum 1980).

De 7 algemeenste soorten zijn: Campylopus pyrifonnis (28),

Drepanocladus fluitans (27), Sphagnum denticulatum (27), Pohlia nu-

tans (23), Sphagnum fallax (24), S. cuspidatum (20) en Cladopodiella
fluitans (20).

De vennen kunnen floristisch in twee groepen worden

gedeeld: aan te duiden met '0' en '1'. Groep 0 bezit

geen indicatoren maar wel preferenten: DLcranella hetercmal-

la, Aulocairiiiiii androgynum, Campylopus flexuosus, Mniun hornum, Te-

traphis pellucida en Lophocolea heterophylla. Dit zijn vooral

soorten die op de oevers werden aangetroffen. Zij groe-

ien meestal in het bos op beschaduwde humeuze, vochtige

tot droge plekken. Groep 0 bezit ook geen fysische indi-

catoren. Wel preferente eigenschappen: kleurloos water

en een atmosfeer met een SO2 95 percentiel van 200 - 250

land hebben vooral de K.U.-Nijmegen en het R.I.N. het

gedrag van resp. vaatplanten en diatomeëen in vennen

bestudeerd (Leuven c.s. 1984, Van Dam c.s. 1981). Er

waren sterke aanwijzingen dat in de meeste vennen Sphagnum

ssp. en Drepanocladus fluitans zich (begunstigd door ‘zure

regen’) hadden uitgebreid ten koste van de soorten van

het Littorellion (o.a. Lobelia dortmanna). Daar recente ge-

gevens over de mosflora/vegetatie van vennen ontbraken

werd besloten een aantal vennen te inventariseren en

aan de hand van bepaalde kenmerken te beschrijven. Het

veldwerk vond plaats in 1983 en 1984 met als vraagstel-

ling:
- welke mossoorten komen in of langs de vennen

voor?

- welke oecologische zinvolle floristische ventypen

kunnen worden onderscheiden?

- door welke fysische kenmerken kunnen deze typen

worden beschreven?

- wat is de samenhang tussen de chemische eigenschap-

pen van het venwater en de mosflora/vegetatie.
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microgram /m .(Van Dobben & Van Dam 1984).

Groep 1 bezit de indicatoren Cladopodiella fluitans, Ce-

phalozia macrostachya, Sphagnum papillosum en Aulocomium palustre.

Deze soorten komen voor in hoogvenen en venige heidevel-

den; open, venige, natte plekken. De oeversoorten ontbre

ken vrijwel. Groep 1 bezit als indicator-kenmerken een

veenbodem en Andrcmsda polyfolia. Als preferente kenmerken

treden op: Narthecium ossifragum en een atmosfeer met een

SO2 95 percentiel van 100-150 microgram/m-
5
.

De groepen 0 en 1 kunnen elk nog verder worden ver-

deeld, maar nader onderzoek moet leren of dit zinvol is,.
Het EC - IR diagram (Van Wirdum 1980) laat zien dat bij-

na alle vennen water bevatten dat sterk lijkt op regenwa

ter. Het water van vennen waarin Sphagnum magellanicum voor-

komt is echter vaak armer dan regenwater. Dit houdt zeer

waarschijnlijk verband met de chemische aktiviteit van

de uitgestrekte emerse veenmostapijten waarin de bulten

van S. nagellanicum zich bevinden.
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