
als ,.1e'vend" object bijzonder waardevol
zijn. is ons gebleken uit regelmatige cibser~

vatie.
Na de terugslag i,n 1953 ten gevolge va,n
het rooien van een schaduwbiedende wilg
en vorig jaar vanwege de droge zomer,
maakten we ons zorgen. Deze zomer even~

wel met haar vele som!bere, 'koele en natte
dagen 'bood zeer gunstige groeivoorwaar
den. Het ZwartsteeItje bedekttlhans ±
600/c van het op ihet noordwesten geëx~

poneerde muurgedeelte. De rij'ke, fris-

groene, plaatselijk dicht opeengrce.iende
plantjes elVenaren de fraaie tongvarenve~

getatie, die Reijnders va,n een der Vecht
stree>kmuurtjes besohreef. De jaren gele
den nieuw ingeplante wilg theed't nu een
kroon, die voor tempering van !het zomer
namiddagzonlicht kan zOl1gen.
Het Schu'bvarentje. dat Sipkes op 19 de~

cember 1956 tussen de Steenbreekvaren
tjes ontdekte en dat toen één blaadje van
enkele centimeters ,vertoonde. vormt nu
een rozet je van een vijftal blaadjes!

De plantengroei van het Vogelmeer In de
Kennemerduinen

E. VAN DER MAAREL en G. LONDO.

N u reeds si·nds 1956 regelmati'g on.derzoek
wordt verricht naar de begrooeiing in en
om :het in 1951 gegraven Vogelmeer in de
Kennemerduinen, is het wellicht aardig
hier iets te vertellen over de rbedoelin,gen
en res.ultaten daarvan, .te meer :daar onder
tussen in dit tijdschrift een tweetal pu'bJi~

katies is 'Verschenen over soortgelijk on
derzoek in de Haagse waterleidingduinen
(Boerboom 1958, 1960). De opzet van
onze studIe wals tweeërlei: allereerst een
indruk te ,krijgen van de veranderingen,
die er in de flora van een dergelijk nieuw~

gevo'rmd terrein optreden, ten twe d,e de
ontwikkeling VaQl de vegetatie na te gaan,
Om dit doel te bereiken was het noodzake
lijk van jaar tot jaar een zo volledig moge~

lijke soortenlijst samen te stellen, met per
soort gegevens om tren t de verspreiding
binnen en buiten !het ondevzochte gebied.
Voorts werden in de herfst van 1956. in
welk jaar onze onderzoekingen begoniIlen.
een 25~tal permanente kwadraten uitgezet
met de bedJoeiing deze gedurende een reeks

van jaren regelmatig plantensociolog.isch
op te nemen.
Het onderzoek. dat tot 1959 onder leiding
van Prof. Heimans werd uitgevoerd, staat
nu onder auspiciën van het R.I.V.O.N.,
terwijl het Biologisoh Station "Weevers'
Duin" voor de bodembepalingen zorgt.
In 1951 werd op initiatief van de direc
teur van de Stichting "Het Nationale Park
de Kennemerdu,inen", Ir. E. C. M. Roder~

kerk. een begin gemaakt met ihet graven
van een meer in het Paardekoppenvlak,
een voormalige vochtige duinvalle:i, die op
+- 1200 m van zee en ten noorden van de
Bloemendaalse zeeweg is gelegen, Ten
gevolge van de ontwatering door duin\Va~

terieidingmaatscha'Ppijen was deze vallei
een dorre, schaars Ibegroeide en stuivende
vlakte geworden (fig. I).
Slechts hier en daar kwamen open be
groeiingen van de Duinsterretjesgemeen
schap (Tortuleto-Phleetum) voor, afge~

wisseld door vegetaties van Duin riet (Ca
lamagrostis epigejos) , zoals die elders in



Fig. 1. Het Paardekoppenvlak. vóór ,het grauen lJan het meer.
Foto Ir. E. C. M. Roderkerk.

de Kennemerduinen veel worden aange
troffen. Om de hinderlijke verstuiving te
gen te gaan, waren strobossen geplaatst.
Als we betdenken, dat deze vlakte een hal
ve eeuw geleden elke winter onder water
kwam en er in 1951 ruim drie meter zand
moest wOl~den afgegraven om <het grond~

water te bereiken, dan krijgen we wel een
goe.de indru1k 'van de enorme wa.teront
trekking die hier 'heeft p1aatsge,vonden.
In totaal is 400.000 m3 zand over een op
pervlakte van 12 ,ha verwijderd om het
gestelde -doel, de vorming van een nieuw
duinmeer. te ibereiken. Dat 'zou mogelijk
heden moeten ibieJC!:en voor broecl- en trek
vogels en tevens nieuwe perspectieven
voor de zo gedecimeerde flora en vegetatie
van vochtige duinvalleien, eens een van
Hollands botanische beroemd.heden; men
leze er F. W. van Eeden (1868) maar op
na. Diens beschrij'ving van Kennemerland

met zijn toen ontelbare duinvalleien, pIas
sen, moerassen en bosjes doet de tbotani
cus~van-nll pas goed beseffen welk een
rijkdom hier verloren is gegaan.
Bedroevend is het, dat weinig ontziende
machten een dergelijke verarming van
landsohap en plantengroei in zo kopte tijd
hebben bewerkstelligd; wat is er no'g over
van de 'eertij'ds zo weelderige flora me.t
ettelijke orchideeën als Muggenorchis
(Gymnadenia conopsea) , Gevlekte orchis
(Dactylorchis maculata) , Vleeskleurige
orchis (Dactylorchis incarnata) , Harlekijn
(Orchis morio), Sturmia (Liparis loeselii) ,
Moeraswespenorchis (Epipactis palustris)
en Herminium (Herminiwn monorchis) ,
van cypergrassen als Knopbies (Schoen us
nigricans, Galigaan (Cladium mariscus),
Zeegroene zegge (Carex flacca) , Drie
nerfzegge (Carex trinervis) , Ruwe bies
(Scirpus lacustris ssp. glaucus) en Vla,klke



bies (Scirpus planifolius), met andere pa
radepaardjes als Parnassia (Parnassia pa
lustris) , gentiaa,nsoorten (Gentiana ama
relia ssp. uliginosa en G. baltica). Bonte
paardestaart (Equisetum variegatum) en
Kleine waterweegbree (Baldeliia ranuncu
loic/es) om slechts enkele te noemen,
De Kennemerduinen komen er nog niet
eens zo sle ht af als de meeste andere ge
bieden van het Duindistrict. wal1t zij her
bergen (het Houtglop. een kleine vallei in
het noor.dlWesten, waar zi h in en om en
kele bomtrechters nog een schamel restant
van bOlVengenoemde flora tracht te J1and
ha:ven; we vinden hier onder meer nog
He,rminium. Moeraswespenorchis. Bonte
paardestaart en Knopbies.
Alles bijeen kunnen echter de Ke,nnemel'
duinen, althans wat de "hygroserie" be
treft, sle'chts als een verdord en verarmd
duin.gebied opgevat worden. Het was dan
ook een goe;d, idee te trac,hten de vroegere
rij'kdom weer eni,gszins te herstellen.
Zoals gezegd werd in de ZOiITler van 1951
begonnen met de aanleg van het eerste,
zuidelijke gedeelte van het meer. Nog in
hetzelfde jaar kwam dit deel grotenideels
gereed, maar 'het duurde tot juli 1954 voor
deze eerste fase van het werk officiëel
werd afgesloten, In het jaar ,daarop kreeg
het meer een aanzienlijke uitbreiding in
noordelijke richting, Deze en andere ge
gevens vindt men iJ1 het boek over de
Kennemerduinen van Ir. Roderkerk ('58).
Al ,direct verlE'ivendigde dit meer. dat op

sommige ,ple;,kken 1 à 1.5 m diep is. het
landschapSIbeeld en d,oor de geleidelijke

aanpassing van de oevers is dit geheel nog
aanzienlijk vetibeterd, zodat nu een fraai

landschapselement vel1kregen is (f,ig. 2).

In zijn definitieve vorm beslaat ihet meer

ongeveer 500 !bij 200 m. Het ligt met de
lengte-as in ongeveer noordelijke richting,

De oorspronkelijke noordelijke oever. die

bij de uitibreiding weer ten dele wel1d ver
graven, is nog duidelijk als een ondiepte
in het midden van het meer te herkennen,
Deze strook valt .s zomers vaak droog.
In beide gedeelten van het meer ligt een
eilandje; dat in 'het zuidelijke deel is het
grootst en heeft speciale beteikenis door
d.at ihet een broedkolonie van Kapmeeuwen
herbergt.
De oevers van het meer zijn zó gegraven,
da't zij een zeer flauw talud the:bben; dit is
met na me bij OO&t- en westoever het gCJvai.
Geleidelijk gaan zij over iJ1 het oorspron
kelijk ter plaatse reeds aanwezige droge
duin. Het was enigszü1s moeilijk te bepa
len waar het onderzoek dat vanzelfspre
kend vooral uitging naar de begroeiing
van de 'Vochtige delen, zou eindigen. Wij
kozen daartoe als grens de lijn, waarbo,ven
de invl'Oed van het grondwater op de ve
getatie niet meer merkJbaar was ~ waar
dus 'ge'en vodh tuninnende soorten meer
werden aangetroffen.
Deze grens valt thier en daar samen met
een zone van takkenbossen, die op ,het
kale zand of tussen de reeds aanwez'ige
vegetatie zijn aange;,bradht. Het voornaam
ste doel daarvan was het ,voorkomen van
verstuiving. Men is geneigd deze zone
buiten het onderzoek te houden. idool' de
mogelijoke aanwezigheid van diasporen van
soorten die in deze omgev·ing volstrekt niet
thuishoren. Indel1daad treden tussen de
taJkken ettelijke sier- en andere ttdnplanten
op, die kenndij.k unet de takiken. uH tuinen
en parken in de hinnenduinrand. zijn mee
gekomen.
Op die plaatsen waar de takken zó laag
liggen ~ o.a, in de zuidwest,hoek ~ dat

het water er regelmatig komt. is de opko
l'!1ende begroeiing wél bestudeerd.
Het gedeelte van de oevers, dat aldus on
derzocht werd. ligt ,ten naaste bij bussen 1
en 2 m +N.A.P. Helaas waren !bij het be-



Fig. 2. Het Vogelmeer in het Paarcfekoppenvlak in 1959: gezicht op het zuidwestelijk
gedeelte. Foto Ir. E. C. M. R.oderkerk.

gin van het onderzoe!k ·geen gegevens over
de 'hoogte bekend.
Om enigennate aan deze [J1oeilijkihdd te
gemoet te komen. werden de hoogten van
de ,merkpaaJ.tjes van de permanente kwa
draten al9IIlede van een voorlopige peil
sohaal ingemeten. Met b~hu'lp van deze
gegevens konden door eenvoudige ei,gen
metingen vele anrJe:re hoogtegegevens wor
den verkregen.
Nadat het waterpeil zich 'tussen 1951 en
'54 van een 'zomerl1liveau van + I m tot
+ 1.5 m 'had verhoogd ------ ,hetgeen ver
klaard zou kunnen worden met toevloeiing
van water uit de omliggende duinen -----
zakte ihet wat~r in de vrij droge zomer van
1956. toen het onderzoek aanving. weer
tot ong. 1,20 +N.A.P.
Bij deze stanld lig'gen oost- en westoever
over grote gedeelten droog; zij koruden

gemakkelijk worden geïnventariseerd. Dat
gebeurde dan ook evenals in 1957. toen
het water nog iets verder ,gezakt was. He
laaskw3Jm in de loop van de winter 1957
'58 'he;t wa,ter steeds hoger op. om in de
zomer van 1958 maar weini'g te zakken.
Het gevolg hiervan was, dat vrij,wel alle
permanente kwadraten he-t ge1hele jaar
1958 onder wa'ter ,kwamen te liggen en he,t
reeds begonnen successie-onden:oek gro
terudeels tot stilstand kwam. Wel konden
allerlei interessante veranderingen in flora
en vegetatie worden waargenomen.
De toestand in 1959. ihet laatste jaar waar
van waarnemingen in dit arti.kel zijn ver
werkt, was weer iets minder extreem. In
dit vi·ertal jaren is de waterstand dus zeer
uiteenlopend geweest: fig. 3 geeft daar
van een !beeld.
Het zal dUÈdelijk zijn dat een dergelij'ke
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nemerd uJnen, een meer geg raven, op on
geveer gelijke afstand tot de zee. De twee
de van ons za'! het onderzoek van de p:Jan
tengroei van dit meer ,ters,tond ter hand
nemen, zodat hier wellicht en'kele van d.e
noodzakelijke aanvullende gegevens kun
nen worden veI1kregen.
In de na,volgende jaren nam het a-antal
soorten nog 'toe - zij ihet na een kleine
dal'ing in 1957 - en in 1959 werden ·reeds
160 soorten hogere plan'ten ·in en om het
meer aangeüoffen. Volledjg;heidSlhal,ve
werden ook de soorten genoteerd, die O'P
de 'hogere gedeelten 'van de oevers en aan
de voot van de ,hellingen om !het meer
glOeiden en dus buiten lhet eigen1ijke on
derzoek vielen. Ook dit -aantal IbeloO'P,t
vele tientallen, zoda t de flora in totaal
bijna 200 soorten telt. Van de lagere plan
ten en van de microflora zijn ook ,gegevens
verza,mdd, maar deze zijn nog slechts 'Voor
een deel uitgewerkt.
De vegetatie weI1d onderzooht 'door het
ma~en van plantensociologJsche opnaunen
en verdere besc1hrijryingen. De permanente
kwadra'ten kwamen reeds -ter sprake; toen
duidelij'ker werd, dat hun lig,ging waar
schijnlijk in !het algemeen te laa'g was, iZijn
nieuwe kwadra'ten. gelegen in tr-anssecten.
uitgezet. Deze worden sinds 1959 onder~

zocht. Over de speciale moeilijk,heden die
de 'diverse pioniervegetaties opleverden zal
hier niet verder wODden uitgeweid.

Fig. 3. Het verloop van de wa,terstand.
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schommeling een ongestoode successie
van de vegetatie ernstig heeft belemmerd.
Dit nadeel wordt edhter gecompenseerd
door de onverwachte mogelijkheid het ge~

drag van vele soorten t.o.v. deze wis e
lende facto·r te bestuderen!
Het vermoeden bestaa.t, dat voor een aan
tal soorten niet sleohts !de aamvezighe<id
van water, in of op Id.e bodem, maar eolk
de overspoe'1ingsduur een selecteren.de fac
tor is. Nu ikan deze 'v.oor de plaatsen, waar
van de hoogte na,u'wkeurigbe1kend is. met
behulp van de regelmatig 'geme'ten water
stand vrij nauwkeur·ig worden berekend.
Zoals ec'hoter reeds we~d opgemerkt, was
het n'iet een'Voufd~g op grote sclhaal derge
lijike hoogtemetingen 'van vaste punten uit
te voeren. Daarbij ·komt nog. ldat het ver~

loop van de waterstand onregelmatig is ge
weest zodat het zeer moeilijk 'Zou zijn enige
correlatie met d-e verspreiding van bepaal~

de soorten te vinden. Het is immers niet
ol1'verschil%g in welk .gedeelte van het jaar.
bv. ,in of buoiten 'het vegetatieseizoen, de
overspoeling vak Voorlopig [helbiben inci~

dente'le ,waarnemingen ons meer gegevens
versdhaft.
Sinds 1956 is dus zo nauwkeurig mogelijk
aantekening gehouden van de soortensa
menstelHng van Ide op Ide oevers aange

troffen rbegroeii?'gen.
Zoals op grond van resultaten van soort
gelijke onderzoekingen (Ibv. Fee'kes 1936)
wel te verwachten was, tiep ihet aantal
soorten in 1956 reeds in de vele üenta·llen.
Het is erg jammer, dat van de voorgaande
j~ren in ,het geheel ,geen waarneuningen

bekend zijn. Het blijJt dus een open vraa'g
hoe lang de in 1956 gevonden soorten
reeds aanwez'ilg waren en hoe de samen

stelling 'van de fl'Üra zidh vanaf het [beg'in

hedt gewijzigld.
Momenteel WOI1dt in Duin en Kruidiber<g,

het duinterrein ten noorden van de Ken-

257



-Fig. 4. "Greppelrus" (J uncus ambiguus).
Habitus en bloem met bloemdekblaadjes.
Tek. G. Londo.

op de iets hogere delen van de westoever,
waar he-t water slechts in winter en voor
jaar kwam.
Meer omlaag wa's een Waterrus-Kruip
wilg-vegetatie aanwezig. De ,beide soor
ten bereikten thoogten van 35-50 cm en
werden zelden door amdere vergezeld. De
Kruipwilg (Salix repens) was, naar we
aannemen. steeds uit zaad opgekomen,
evenals in Meyendel (Boerboom 1960).
Dit type was vooral te vinden in de om
geving van de voo-rmalige noordelijke oe
ver. Op deze oever kwamen ook zeer
merkwaardige facies voor van hoog op
schietende JunCllS bufonius, die het jaar
daarop spoorloos verdwenen waren en
niet meer zijn teruggevoniden. Op de oost
oever had zich reeds een soortenrijke en
enigszins gestructureerde vegetatie ont
wikkeld. waarin ;behalve Kruipwilg en
Waterrus odk Duinrus (Juneus anceps),
Zeegroene zegge, Duindwergzegge (Ca
rex serotina ssp. pulchella) , Knopige vet
muur (Sagina nodosa), Grote weegbree
(Plantago major var. intermedia), Water
munt (Mentha aqzzatica). KaHestaart (Ly
thrum salicaria). Wolfspoot (Lycopus eu
ropaeus) e.a. voorkwamen. We z.ien 'hier
duidelijk een Nanocyperion fla!vescentis
en een Caricetalia fuscae-element!
In de zones, waar gedurende voorjaar en
zomer juist ,cie 'grens tussen water en land
valt. doet zidh een ,bijzonder verschijnsel
voor, namelijk dat van kieming in rijen.
Men kan hier eigenlijk niet van een of
meer vegetatietypen spreken; toch vormt
het verschijnsel een markant fysiogno
misch aspect in ,het vegeta-tiebeeld. Het
zijn voor 'het merendeel soorten uit het
Bidention tripartiti. die ,hier als vloedmerk

plant optreden: Blaartrekkende boterbloem

(R.anunculzzs sceleratus). ReukelOl:e kamille
(Matricaria inodora), Moerasandijvie (Se
necio congestus) en Rode ganzevcet. Wij

In 1956 waren grote gedeelten van de oe
vers be;:lekt met ijle begroeiingen. waarin
Waterrus (Juncus articulatus) en Greppel
rus (Juncus bufonius) het aspect bepaal
den. Reeds dadelijk viel het op. dat beide
soorten zeer vormenrij'k waren: -hoo·gte, so
ciabiliteit en uit.9toeling liepen sterk uit
een. Segal (1960) constateerde het voor
komen van een tweede .. Greppelrus", Jun
cus ambiguus, een kleine soort met felrode
bladscheden (fig. 4). Op grond van deze
variabili-tei,t -kon een groot aantal ve'geta
tietypen worden onderscheiden, 'hetgeen
op floristis0he gronden on'mogelij,k 'WalS.
Een veel voorkomend type was een lage,

tamelijk open vegetatie van Waterrus en

Greppelrus (vooral f. ambiguus) , waarin
Rode ganzevoct (Chenopodium rubrum)
en Varkensgras (Polygonum auiculare)
voorkwamen. Het was vooral te vinden



van jonge kruip~

waterrusplanten
hebben echter ook rijen
wilg~, greppelrus- en
waa rg enomen.
Van het optreden van de genoemde soor
ten is ,dat van Moerasandijvie in 1959 het
meest spectaculair gewees't: nadat deze
soort zich reeds sinds 1956 verspreid in
watermel,ken had vertoond, vo'lgde na de
invagje van diasporen uit de pû'lder Ooste~

lijk Flevoland (zie Bakker 1960) in juni
1959 een massale kieming in rijen. vooral
op de zuidelijke oever van het meer.
Twee mO'gelijkheden tot verklaring van ,:ht
frappante versohijnsel doen zich voor: ten
eerste wordt op deze watermerken door
het water veel organisch materiaaL als
wierresten, vogelveren. waterplanten neer
gelegd; dat kan voor de kiemin,g nood~

zakelijke voedingsstoffen beva tten. Ten
tweede kan het water diasporen meeiVoe~

ren en precies in de lijnen van de water
merken depone:en. Dit laatste wa.s /bij
Moerasandijvie zeker het geval. Het is
natuurlijk heel goed mogeli,ik. dat beide
oorzaken tE.'gelijk inwerken.
Vooral in het droge jaar 1957, toen steeds
weer een nieuwe grens tussen water en

land werd bereikt, waren vele rijen van
jonge planten te vinden.
Tenslotte nog een enkel woord over de
waterplanotenvegetaties. In 1956 werden
reeds verscheidene waterplanten aange~

troffen. als Kamfonteinkruid (Potamoge
ton pectinatus) , Stijve waterranonkel (Ra
nunculus circinnatus) en Zannichellia (Za~

nichellia palustris). Van de aanwezige
oeverplanten was Wa'terbies (Eleocharis
palustris) ,de belangrij'kste. Deze soort
vormde meestal een zone onder de reeds
genoemde W aterrus-Kruipwilg~vegetatie.

Andere oeverplanten. die reeds in 1956
voorkwamen zijn: Riet (Phragmites com
munis) en Ruwe ,bies.
He't 'bovengeschetste beeld van 1956 is in
de loop der jaren aanzienlijk gewijzigd.
In 1957 was de situa tie nog weinig ver
anderd; opmerkelijk was het binnendrin
gen in de oeve11begroeiingen door droogte
planten als Kruipend stalkruid (Ononis
repens), Ruige veldkers (Cardamine hir~

suta) en Canadese fijnstraai (Erigeron
canadensis) .
Mepkwaardig was de grote verschuiving
in het. aandee'l iVan de Russen: funcus bu-
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Fig. 5. De lJcgetatie~zoneringop de oostoelJer in 1959. Telc. G. Londo.



fonius was vrijwel verdwenen. Juneus
artieulatus had de opengevallen plaa1tsen
bezet. Het aandeel Véln Juncus ambiguus
\vas weinig verand~rd. Het ,bleek dat zelfs
hoogontwi'kkelde Waterrus-vegetaties zich
in één jaar tij,d kunnen vestirgen.

Voorts was op de wes'toever een ontwi'k
keling waar te nemen die in de ridhting
van een Kruipwilg-Duinrus-ibe:g roe:iing.
zoals die bekend was van de oostoever.
leidde. Voora'] Duinrus breidde zich ster,k
uit.
In dit extreem droge jaar Ik,wamen ver~

sdheidene platen ,droog te ]j.g,gen; ihet was
aal1d:ig om te zien hoe zjc.h daarop onmid~

ddlijk een ijle vegetatie vestigde met Wa~
terrus, Greppelrus (f. ambiguus) en Rode
gan'Zevoet. Blijrkbaar is dit een van de
eerst-optredende vegetatiety.pen.
Het jaar 1958 bracht een volsla,gen omme~

keer: de oevers liepen onder tot op korte
afstand van de omiheining; alleen soorten
als Wa terrus en Kruipwilg konden zich
hand,haven en voorts zagen vele oerver
planten kans zioh sterk uit te breiden.
In de Kruipwilg-Duinrus-vegetatie kwam
weinig verandering . Toen in 1959 de toe
stand weeT normaal geworden was, bleek
het totale beeldgeJheel veranderd: van de
ijle russenJbegroeiing was weinig meer
over; de hoge Waterrus~Kl'uipwilg'Nege

tatie was ihet over;heersende type gewor
den. Wel traden weer overal, bij Ide te
ruggang van ;het water, ijle 'begroeiingen
in de watermerkzones op.
Verscheid.ene vegetatietypen werden ver
rijlkt met soorten, over w.ier vestiging wij
ons Ibijzonder vertheu,g'den: .In de Kruip
wilg-Duinrus-vegetatie komen sinds 1958
Strandduizendguldenkruid (Centaurium
vu/gare), Fraai duizendguldenkruid (e.
pulchellum) en Knopbies (Sehoenus ni
grieans) voor! Ook de oever- en water
plantenvegetaties zijn soortenrijiker ge-

worden: versahillende soorten fonteinkruid
(Potamogeton densus, pusillus, polygoni
[olius) , Aarvederkruid (My rioph gUum spi
eatum), Zeebies (Seirpus maritimus) en
nog andere behoren nu tot de flora IVan
het dui.nmeer. Bovendien hebben enkele
reeds langer aanwezige soorten zich uit
gebreid, zoals Riet en Wateribies. Figuur
5 geeft een beeld van de zonering op de
oostoever, waar de differentiatie van de
vegetatie het meest geprononceerd is. De
acht daarin onderscheiden zones zullen
kort worden toegelich,t.
1. Festuea rubra-zone. Deze behoort ge
heel tot de xeroserie en wordt ge'kenmeDkt
door Rood zwenkgras (Festuea rubra),
Kruipend stalikruid en soorten van net
TOl'tuleto-Phleetum, als Muurpeper en
Duinsterretj e (Tortula rurali[ormis).
2. CeJltaurium uulgare-zone. Een over
gangszone naar de hygroserie met soorten
uit zone 1 en vochtminnende soorten als
Strandduizendguldenkruid ~ hier opti
maal ~ en Fiorin'gras (Agrostis stoloni
[era) .
3. Carex [/aeea-.zone. Identiek met een
droge vorm van de Kruipwilg-Duinrus
vegetatie, me1 o.a. Knopbies. Duin:dwerg
zegge, Kattestaart. Knopige vetmuur en
Duinriet.
4. Juneus aneeps-zone. Hierin domineren
Dudnriet, Kruipwag en Waterrus en 'ko~

men soorten als Wolfspoot en Watermunt
voor. Dit is !de Duinrus-Kruipwilg....vege
tatie in optima fOfima.
5. Waterruszone. (Waterrus-Kruipwilg
vegetatie), sool'tenarm en vrij dicht langs

de waterra.nd.
6. Warterbieszone. Vrijwel 'het geJhetle jaar

in het water, met tussen rde stengels van

de Waterbies enkele wateTplanten als Ve
derkruid en 'het kranswier Chara aspera.
7. Ruwe-!bieszone. In ondiep water voor

komend, gekenmerkt door l<Juwe bies en



Waterbies, alsmede enkele waterplanten.
8. Chara-zone. Voorkomend in water van
enige dm diep, waarin nog sleohts echte

waterplanten, als Waterpest (Bloc/ea ca
nac/ensis) en Vederrkruid voorkomen.

(wordt vervolgd)

Een zeldzame kwal In de Ramlnekenshoek
P. LEENTVAAR

(RI.V.O.N. )

In juli 1960 ,deelde de heer C. L. Riemens
van het RI.V.O.N. mede, dat hij in de
kreek van het na1tu urreser,vaat de Ramme
kenshoe:J<. bij Rittihem (fig. 1) kwallen had
gezien. Daar het hier het voorkormen van
kwallen in een 'van de zee afgesloten wa
ter betrof. wek,te deze mdedeling ,het ver
moeden, dat hij iets bijzonders :had gezien.
De bewaker 'Van het terrein v,ing een aan
tal van de dieren en stuurde ze naar het
RI.V.O.N. op. Het waren kleine kwalle
tjes van ongeveer 1.5 cm ogTootte met een
geelbruine kleur (fig. 2). Over het scherm
was een fijn zwartbruin kruis ziohtbaar.
Er kon verder niet vastgesteld worden,
welke soort 'het was en daar bij na,vraag
bijhY'dwbiologen in ons la nd bleek, da t zij
de dieren odk niet ,kenden, wer,d,en enige
exemplaren opgezonden naar een specia
list, Dr. P. L. Kramp te Kopenhagen. Deze
deelde ihet volgende mede.
De gevonden kwal behoort to't de soort

Gonionemus vertens A. Agassiz en is een
Limll'omeduse van de familie Olindiidae.
Het is een Amerikaanse soort, dje al,ge
meen is aan de kusten van Nooncl-Ame
rika en :in de laatste jaren op steeds meer
plaatsen in Europa, Japan en China wordt
aangetroffen, waarschijnlijk aangevoerd
met schepen. Ze komen ,voor in ondiep
water tussen algen. In Europa zijn zij
waargenomen in Engeland (1913), Noor
wegen (1922), Zweden (1930), Frank
rijk (1930, 1932 en 1950) ,België (1948),
NW- Dui·tsland (1950), Middellandse Zee
(1952. 1953) en Ierland (1953).
Kramp deelde nog Imede, dat :hij deze zo
mer in Denemariken ook een enkel exem
plaar h3Jd gevonden, zodat ze zowel in
Denemarken als in ons land voor het eerst
zijn waargenomen.
tr zijn van Gonionemus vertens geen ,po
liepen of jonge medusen be:k.end. Vermoe-
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Fig. 1. Ligging van het natuurreserlJaat
Rammekenshoek. Fig. 2. Gonionemus vertens.
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