
Enige indrukken van hoogvenen in de Harz 
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(Mededeling no. 107 van het Biologisch Station Wijs ter 1 ) 

Van 3 tot 11 september 1962 onderzocht 
ik met een groep studenten een aantal 
hoogvenen in de Harz. Prof. Preising 
(Hannover), Prof. Tüxen (Stolzenau) en 
Dr. Westhof f (Driebergen) waren zo 
vriendelijk geweest op kaarten de mooiste 
hoogveenterreinen aan te geven, zodat wij 
in de korte tijd, die ter beschikking stond, 
een goede indruk konden krijgen van het 
typisch montane hoogveen. 
Er bestaat reeds een tweetal publikaties 
over dit gebied. Een goed algemeen over
zicht over de geomorfologie en vegetatie 
der hoogvenen in de Harz geeft K. Hueck 
(1), terwijl U. Jensen in zijn zojuist ge
publiceerde dissertatie (2) een speciale 
studie wijdde aan een der fraaiste hoog
venen van dit gebied, groot 105 hectare, 
Voor een goed begrip mogen enkele al
gemene opmerkingen voorafgaan. Onder 
venen verstaat men bepaalde vegetatie-
typen tezamen met hun substraat. Dit 
substraat (veen) wordt geheel door de 
planten zelf gevormd in een nat, meestal 
zuurstofarm milieu, doordat de planteres
ten de bodem afsluiten van de lucht, 
Hoogvenen zijn zeer voedselarme ( o 1 i -
g o t r o f c ), zure venen, gevormd door 
veenmossen (Sphagnum). Deze bezitten 
de eigenschap om tot 40 maal hun droog-
gewicht aan water vast te kunnen hou
den, onderaan af te sterven en bovenaan 
in principe onbeperkt door te kunnen 
groeien. Onder de hogere planten zijn 
vooral Ericaceae, Droseraceae en bepaal
de Cyperaceae (Carex- en Eriophorum-
soorten) karakteristiek te noemen. 
Hoogvenen onstaan hetzij in van nature 

zeer voedselarm water (heidevennetjes bij
voorbeeld). het zg. t o p o g e n e h o o g 
v e e n , hetzij op voedselrijke bodems, 
maar in dat geval pas wanneer de plan-
tenhumus een afsluitende laag daarop 
gevormd heeft en de vegetatie niet meer 
in contact staat met het voedselrijke 
grondwater. De planten leven dan alleen 
van regenwater en van de weinige mine
ralen die daarin en in het atmosferische 
stof aanwezig zijn (zg. o m b r o g e e n 
h o o g v e e n ) . Hoogvenen zijn dus niet 
altijd hoog gelegen, noch in de zin van 
zeehoogte (er zijn vele laaglandhoogve-
nen) noch in de zin van: hoger dan de 
omgeving (hoogvenen in voedselarme 
kommen). Karakteristiek is, dat de hu-
musvorming sneller gaat dan de humus-
vertering. zodat de vegetatie de bodem 
voortdurend ophoogt. Hoogvenen ontbre
ken daarom in het laagland van de tro
pen en subtropen, want hier gaat door 
de hoge temperaturen de vertering te 
snel, en in de arctische gebieden, want 
hier groeien de veenmossen te langzaam. 
Voorts ontbreken zij in uitgesproken con
tinentale gebieden, omdat daar de ver
damping te sterk is, 
Binnen het areaal van de hoogvenen on
derscheidt men een O - W - en een N - Z -
variatie. Verder is er een variatie met de 
zeehoogte, die parallel loopt met de N - Z -
variatie. In Midden-Rusland en Oost-
Polen treft men b o s h o o g v e n e n aan. 
Deze venen dragen een lichte boomgroei 

1) Afdeling van het Laboratorium voor Plantensys-
tematiek en -Geografie der Landbouwhogeschool, 
Wageningen. 
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van voornamelijk dennen en sparren. Ver
der westelijk groeien de veenmossen door 
het vochtige klimaat zo snel dat de kiem-
planten der bomen verstikt worden, of 
zijn zij zo nat, dat de boomwortels door 
zuurstofgebrek te gronde gaan. Alleen in 
de beter gedraineerde randzone (en in de 
Harz ook in de trechters) kan men er 
bomen aantreffen. Het hoogveen ontstaat 
hier nog uitsluitend in vochtige terrein
inzinkingen. maar doordat het in het mid
den het slechtst gedraineerd is en dus het 
snelste groeit, wordt het bol ( g e w e l f d 
h o o g v e e n ) . Dit type is vooral rond
om de Oostzee fraai ontwikkeld (Balti-
sche staten, Zuid-Finland, Zuid- en Mid
den-Zweden, Oost- en Westpruisen), 
maar ook wel in Beieren. 
Typisch is de aanwezigheid van een natte 
randzone of ,, 1 a g g ", waarheen het 
veenwater radiair afvloeit en die tevens 
in contact staat met de minerale omge
ving en dus meestal meer een laagveen-
karakter heeft, afhankelijk van de aard 
van de bodem. In tegenstelling met het 
hoogveen zelf wisselt hier de waterstand 
sterk. Dan volgt de met bomen begroeide 
r a n d z o n e en dan het boomloze cen
trum. Zolang dit actief groeit, bestaat het 
uit een mozaïek van bulten en slenken. 
W a a r zich een veenmosbult ontwikkelt, 
wordt de Sphagnum-laag dikker. Deze 
werkt warmteïsolerend. De vorst dringt 
er dus minder diep in door. 
Zo kan het gebeuren dat de slenken, die 
's zomers te nat en daardoor onbegaan
baar zijn, 's winters bevroren en dus te 
belopen zijn, terwijl men dan juist door 
de onbevroren bulten heen zakt. Ook in 
ons land heb ik dit aan den lijve kunnen 
ervaren. Het water in de slenken zet bij 
bevriezen uit en perst de bulten verder 
omhoog. Na enige tijd worden de bulten 
te droog voor veenmosgroei en raken zij 

begroeid met heide. Het vecnmos wordt 
overwoekerd door levermossen en korst
mossen en sterft. De omringende slenken 
groeien echter nog steeds omhoog, tot zij 
hoger zijn dan de oorspronkelijke bulten. 
Pas dan zijn deze tot slenk geworden 
oude bulten zo nat geworden door toe
vloeiend water van de nieuwe bulten, dat 
de korstmossen sterven en er zich een 
algenlaag van Zygogonium ericetorum 
ontwikkelt. Hierop installeert zich weer 
veenmos, speciaal het fijn gevederde 
Sphagnum cuspidatum en de groei tot bult 
gaat weer beginnen. Elke plek is dus in 
de loop der tijd afwisselend bult en slenk. 
Als het complex van bulten en slenken 
een zekere hoogte heeft bereikt, komt de 
groei van het veen over de gehele linie 
tot staan. Het wisselende mozaïek ver
start tot een vast patroon van meestal 
geheel kale slenken en met korstmossen 
(Cladonia's) begroeide bulten. Dit is het 
zg. s t i l s t a n d s c o m p l e x , dat men 
bij oude gewelfde hoogvenen dus op het 
hoogste gedeelte kan aantreffen. In droge 
perioden barst hier het uitdrogende veen. 
Wind, sneeuw en ijzel slijpen het af en 
wij krijgen het degeneratie- of erosiecom
plex. Dit kan zelfs leiden tot de vorming 
van natuurlijke veenmeertjes, ook wel 
m e e r s t a l l e n of „Blanken" genaamd. 
Deze bevinden zich dus op het hoogste 
deel van het veen. De enige meerstal die 
in Nederland tot nu toe aan ontginning 
ontkomen is, is gelegen in het zg. Meer-
stalblok bij Zwartemeer (Klazienaveen), 
een prachtig hoogveen dat helaas nog 
geen natuurreservaat is. Deze meerstal 
is reeds grotendeels verland. Grotere 
meerstallen verlanden niet, maar worden 
juist steeds groter, doordat wind en golf
slag de slappe veenoever aantasten. In 
Drente bevonden zich in de 17e eeuw nog 
meerstallen van wel 20 km2 ! Bij Norden 
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in Oostfriesland (Did.) zag ik onlangs 
nog een meerstal van 120 ha. Een typisch 
gewelfd hoogveen bestaat dus uit een 
lagg, een randcomplex, een groeicomplex 
met bulten en slenken ( e n a n t i o -
d r o o m - c o m p l e x van Van Leeuwen, 
ook wel minder juist regeneraticcomplex 
genoemd), een stilstands- en een erosie
complex, eventueel met meerstal (len). 
In Nederland, België, Frankrijk en En
geland is de vorstwerking zo gering, dat 
zich geen bulten of slenken meer ont
wikkelen. Bovendien konden de venen 
zich hier in het atlanticum dank zij de 
hoge vochtigheid ook buiten de kommen 
op vlakke lage grond uitbreiden. Zo ont
stonden de uitgestrekte zg. v l a k k e 
h o o g v e n e n van Groningen, Drente 
en het aangrenzende Duitse gebied. Dit 
is het karakteristieke hoogveen van het 
subatlantische klimaat. De lagg-zone ont
breekt. Afwatering is er nauwelijks. Het 
aandeel van de Ericaceae neemt af, dat 
van de grassen en grasachtige planten, 
speciaal Pijpestrootje (Molinia coerulea) 
neemt toe. 
In het zeer vochtige eu-atlantische kli
maat van West-Noorwegen, Schotland, 
Ierland. Wales, Dartmoor en West-Bre-
tagne kan hoogveen zich ook op vrij steile 
hellingen ( s o l i g e e n v e e n ) en ook 
op kalk ontwikkelen. In feite bedekt het 
hier, voor zover het niet ontgonnen is, 
heuvels en dalen, kortom het gehele land
schap, behalve de hoogste, aan de wind 
blootgestelde bergtoppen en de kust
strook, als met een deken. Dit zijn de zg. 
„blanket bogs" of s p r e i h o o g v e n e n . 
De afwatering geschiedt door hoogveen-
beken dwars door het veen. Er zijn geen 
bulten of slenken, behalve in het uiterste 
westen, waar de zeewind de modellerende 
rol van de vorst overneemt en bulten en 
slenken doet ontstaan. Wind- en water

erosie spelen hier een belangrijke rol. Het 
veen kan na hevige regen zodanig ver
zadigd raken met water, dat het een half 
vloeibare brij wordt en van de helling 
glijdt. Door deze ,,bog bursts" zijn nog 
in deze eeuw in Wales gehele dorpen 
onder het veen bedolven. 
Het veenmos is in de spreihoogvenen met 
een dichte kruidlaag bedekt, waarin Een-
arig wollegras (Eriophorum vaginatum) 
en Veenbies (Scirpus caespitosus) domi
neren en waarin Beenbreek (Narthecium 
ossifragum) en Pijpestrootje zeer talrijk 
zijn. In Ierland kan Molinia zelfs van na
ture absoluut gaan overheersen; deze plant 
duldt dan vrijwel geen andere planten 
naast en onder zich, een verschijnsel dat 
wij maar al te goed ook uit onze kunst
matig ontwaterde venen van Drente en 
de Peel kennen. De spreihoogvenen on
derscheiden zich nog in een ander opzicht 
van de rest. De vaak stormachtige zee
winden voeren hier zoveel zout aan, dat 
zich zelfs in ongestoorde spreihoogvenen 
allerlei meer voedselminnende ( e u t r a -
f e n t e ) planten vestigen, zoals Boskar-
telbbd (Pcdicularis sylvatica). Teer gui-
chelheil (Anagallis tenella), vetblad-soor-
ten (Pinguicula vulgaris en P. lusitanica) 
en zelfs Knopbies (Schoenus nigricans). 
Tot zover over de O-W-gradiënt van de 
Europese hoogvenen. Naar het noorden 
(Noord-Zweden, Midden-Finland) treedt 
een geheel ander type veen op, het A a p a-
v e e n, en nog noordelijker het zg. P a 1-
s a - v e e n. Op de ingewikkelde en ove
rigens nog niet geheel opgehelderde struc
tuur en ontstaanswijze van de laatstge
noemde venen kan hier niet worden in
gegaan. 
Aapa-venen staan sterk onder invloed van 
Vorst, sneeuw en smeltwater. Zij ontstaan 
in kommen of op hellingen. In de kommen 
verzamelt zich in het voorjaar smeltwater 
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dat het nog bevroren en dus ondoorlaten-
de veen overstroomt. De waterbeweging 
is dus centripetaal, terwijl deze in de ge
welfde hoogvenen centrifugaal is. Dit wa
ter is door de lage temperatuur rijk aan 
zuurstof. Het is ook rijk aan mineralen 
vanwege het stof, dat zich 's winters op 
het sneeuwdek verzamelt. Veenmossen 
kunnen hier niet groeien vanwege de lang
durige overstroming, het korte, koude 
groeiseizoen en de mineralenrijkdom. Door 
de zuurstof in het water wordt het veen 
bovendien snel geoxydeerd. Waa r echter 
de vegetatie plaatselijk de bodem zo op
hoogt dat deze niet overstroomd wordt. 
vestigen zich veenmosbulten. Door de 
groei van het Sphagnum en vooral door 
vorstwerking worden deze bulten hoog 
(i-1 m) en raken zij begroeid met Erica-
ceeën. Op hellingen worden zij door het 
afstromende water platgedrukt en ver
groeien zij zijdelings tot strengen dwars 
op de stroomrichting (zg. s t r e n g -
h o o g v e e n ) . Doordat ook het veen zelf 
stroomt en wel het snelst in het midden, 
worden deze strengen boogvormig uitge
rekt. De slenken ( . . f l a r k s " ) ertussen 
worden door de groei der strengen smal
ler, tot de stroomsnelheid er zo groot 
wordt, dat zij niet verder dichtgroeien. 
Een groot verschil met het bulten-slen-
ken-complex van een gewelfd hoogveen 
is, dat de slenken en bulten hier perma
nent zijn en niet in elkaar overgaan. Bo
vendien zijn de slenken steeds met water 
gevuld en hebben zij een kale of met al
gen in plaats van met veenmos begroeide 
bodem. 

Hoe moeten wij nu in dit kader de hoog
venen van de Harz interpreteren? De Harz 
is een oud plooiingsgebergte met veel in
trusie-gesteenten, voornamelijk graniet en 
kwartsiet. Het hoogste deel, het Broeken-

massief, bestaat geheel uit graniet, een 
gesteente dat door gebrek aan kalk een 
geschikt substraat vormt voor hoogveen-
groei. Daarbij komt dat het een tamelijk 
geïsoleerd bergmassief is, dat dus van 
alle kanten stuwingsregens ontvangt. Het 
is het noordelijkste deel van de Duitse 
middelgebergten. Tussen de Harz en het 
Zweeds-Noorse bergland bevindt zich al
leen een grote laagvlakte. 
Het klimaat is zeer vochtig en koel: de 
Broeken (1140 m) heeft een neerslag van 
1600 mm en een gemiddelde jaartempe
ratuur vnn 2° C. Op het Sonnenberger 
Hochmoor (780 m) bedraagt de neerslag 
1438 mm, de jaartemperatuur 4,6° C. De 
gemiddelde maandtemperaturen voor ja
nuari en juli zijn resp. —2,8° en 12.9°. 
Door de geïsoleerde en noordelijke lig
ging komt het klimaat er overeen met dat 
op een veel grotere zeehoogte in de Al
pen. Het is ook buitengewoon somber: 
in de zomer hebben op de Broeken ge
middeld slechts 2-3 dagen per maand een 
bewolking van minder dan 20%. Dit remt 
de verdamping en geeft het klimaat een 
atlantisch karakter. 

Bovendien is het centrale deel weinig ge-
accidenteerd: het is een zacht golvend 
plateau van 700-800 m met enkele toppen 
van 900-1000 m. Boven de 900 m vindt 
men natuurlijke sparrenwouden. Alleen 
de top van de Broeken steekt net boven 
de boomgrens uit. Deze ligt, evenals de 
gehele Oost-Harz, in de Russische sector 
en kon dus helaas niet bezocht worden. 
Gelukkig bevinden zich de meeste hoog
venen op de westflank van de Broeken. 
dat is nog juist in de Bondsrepubliek. De 
zes belangrijkste zijn het Brockenfeld. de 
Roter Bruch (3 hoogvenen), het Sonnen
berger Hochmoor en de Bruchberg; zij 
zijn alle tussen de 20 en 80 ha en tezamen 
400 ha groot. Zij liggen tezamen in één 
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enorm ..Naturschutzgebiet" van meer dan 
5000 ha. 
Gezien wat hierboven over het klimaat 
gezegd werd, zal het de lezer niet ver
wonderen dat deze hoogvenen tot het eu-
atlantische spreihoogveentype behoren, 
hoewel Jensen dit ontkent en spreekt van 
ombro-soligeen veen. Het een sluit echter 
m.i. het ander niet uit. De indeling van 
Von Post in ombro-, soli- en topogene 
hoogvenen staat nl. los van die van Os-
vald in bos-, gewelfde, vlakke en sprei
hoogvenen. In de Harz bedekken de hoog
venen plateau's, zadels, hellingen en kom
men, Op enkele sparrenbossen op mine
rale grond na liggen ook de omringende 
sparrenbossen op veen; zij zijn vaak dras
sig en hebben een ondergroei van veen
mos. Ook is er geen topografisch verschil 
in ligging tussen deze sparrenbossen en 
de hoogvenen. Men krijgt dan ook de in
druk dat deze hoogvenen de onontgonnen 
resten zijn van één of enkele enorme sprei
hoogvenen, die nu grotendeels begreppeld 
en met sparren beplant zijn. De levende 
hoogvenen bezitten geen duidelijke lagg-
zone en geen bulten en slenken, daaren
tegen wel beken, die dikwijls tot 2 m die
pe ravijntjes met steile wanden in het veen 
hebben uitgeschuurd. Daar kan men goed 
zien dat het veen meestal 1-3 m dik is. 
In het Sonnenberger Hochmoor mat Jen
sen een maximale dikte van 5,40 m. 
Dat wij met spreihoogvenen te maken 
hebben en niet met komhoogvenen, die 
zich vanuit de kommen tegen de hellingen 
op uitgebreid hebben, blijkt uit palynolo-
gische datering van het Sonnenberger 
Hochmoor: alle delen hiervan (zadels en 
hellingen) zijn gelijktijdig ontstaan en wel 
omstreeks 2600 v. Chr., dat is in het sub
boreaal. 

Het ontbreken van bulten en slenken is 
aan de geringe vorstinvloed toe te schrij

ven: gedurende de gehele winter bedekt 
een sneeuwlaag van 1-2 m dikte het hoog
veen. zodat dit soms helemaal niet be
vriest (Jensen). 
Toch zijn er duidelijke verschillen met de 
spreivenen van de westkust van Europa. 
Door de ligging ver van zee ontbreken de 
eutrafente planten geheel. Ook een aan
tal oligotrafente atlantische planten ont
breken hier, waarschijnlijk omdat zij vorst-
gevoelig zijn; het zijn Dophei (Erica te-
tralix). Gagel (Myrica gale), Beenbreek 
en het bladmos Campylopus brevipilus, 
die alle zelfs in ons land nog algemeen 
zijn. De Harz ligt buiten het areaal dezer 
soorten (van Dopheide is in de Oberharz 
één groeiplaats bekend). Maar ook de 
Wit te snavelbies (Rhynchospora alba) en 
de Kleine en Langbladige zonnedauw 
(Drosera intermedia en D. anglica) wer
den door ons nergens gezien, hoewel de 
Harz binnen hun verspreidingsgebied ge
legen is. Nergens werd op turfwanden 
het daarvoor kenmerkende korstmos C/a-
donia incrassata gezien, hoewel dit geen 
atlantische soort is. Ik vond het nog aan 
de Russische zonegrens ten oosten van de 
Lüneburger heide. Het is ook blijkens de 
litteratuur waarschijnlijk een laagland-
plant. 
Molinia coerulea is schaars en vrijwel ge
heel beperkt tot het randcomplex en be
ken door het hoogveen. Ook de niet be
paald atlantische mossen Sphagnum cus
pidatum, Lepidozia setacea, Odontoschis-
ma sphagni. Cladopodiclla fluitans en 
Gymnocolea inflata. die in Nederland in 
vrijwel geen hoogveen ontbreken, zijn hier 
minder algemeen, Lepidozia setacea is zelfs 
zeer zeldzaam. Het Kussentjesmos (Leu-
cobryum glaucum) werd slechts in één 
hoogveen op één enkel plekje gezien 
(Bruchberg, 900 m). Jensen vond de soort 
in het Sonnenberger Hochmoor ook slechts 
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op twee kleine plekjes, beide in het erosie
complex. Aan atlantische soorten zijn nog 
voorhanden Sphagnum papillosum en S. 
molluscum (= S. tenellum). 
Daar staat tegenover dat in de Harz, zij 
het schaars, een continentale veenmos-
soort voorkomt. Sphagnum fuscum, die 
bulten vormt van een warm bruine tint, 
maar zijn trouwe begeleider Oxycoccus 
microcarpon ontbreekt. Het boreale en het 
montane element zijn hier door een aantal 
soorten vertegenwoordigd; de Dwergberk 
(Betuia nana) is zelfs een subarctische 
plant, maar hij is hier dan ook zeldzaam 
en wordt slechts 5-10 cm hoog, terwijl 
ik in Lapland uitgestrekte vegetaties zag 
van een halve meter hoogte. Verder moe
ten genoemd worden Carex pauciflora 
(sporadisch), de mossen Dicranum ber-
geri. Sphagnum girgensohnii, S. balticum, 
Lophozia attenuata (= gracilis), Lophozia 
kunzeana, Scapania undulata, Mylia fay-
lori, Odontoschisma elongatum, de korst
mossen Ctadonia rangiferina, C. deformis, 
C. bcllidiflora en Cetraria islandica, en in 
de randzone nog de Zevenster (Trientalis 
europaea) en het gras Calamagrostis vil-
losa. De twee laatstgenoemden zijn eigen
lijk soorten van het sparrenbos. 
Al deze montane en boreale planten ont
breken in Nederland öf geheel öf althans 
in de hoogvenen. Ook Sphagnum riparium 
ontbreekt bij ons in de hoogvenen. Wij 
kennen slechts één vondst uit een helling
veentje bij de Rode Beek op de Brunsum-
merheide 1). Hetzelfde geldt voor het le
vermos Lophozia ventricosa, dat bij ons 
in de heide groeit. De Rijsbes (Vaccinium 
uliginosum) en de Blauwe bosbes (Vac
cinium myrtillus) zijn in de Harzhoogve-
nen bepaald algemeen, veel algemener 

1 ) Zeer onlangs ontdekte E, E. van der Voo echter 
S. riparium in een hoogveen in de Peel. 

dan bij ons; in mindere mate geldt dit ook 
voor de Kraaiheide (Empetrum nigrum), 
Dit alles drukt wel een duidelijk boreaal-
montaan stempel op de hoogvenen van de 
Harz. 
Merkwaardig is evenwel dat de boreale 
slijkzegge (Carex limosa) in de Harz zo 
zeldzaam is (slechts één vondst, aan de 
oever van een meerstal), terwijl zijn mon
tane dubbelganger, C. magellanica, hele
maal schijnt te ontbreken. Ook Scheuch-
zeria. Sphagnum dusenii en S. pulchrum 
ontbreken. 
Samenvattend kunnen wij stellen dat de 
hoogvenen in de Harz in morfologisch 
opzicht tot het eu-atlantische type beho
ren (spreihoogveen), maar in floristische 
samenstelling met de boreale (Midden-
Zweedse) en subalpiene venen overeen
komen. 
Zeer interessant was het meest oostelijke 
van de hoogvenen van de Roter Bruch. 
Alleen hier werden Aapa-verschijnselen 
waargenomen. Het veen dat plaatselijk 
sterk helt (ongeveer 10°), vertoont aldaar 
langgerekte slenken van een halve tot één 
meter breedte, loodrecht op de helling. 
Deze zijn met water gevuld en hebben 
een kale bodem. Zij vertonen dus de 
eigenschappen van Aapaflarks. In de 2-4 
m brede ruggen ertussen ziet men vaak 
een duidelijke zonatie: aan de kant van 
de bergtop domineren de Veenbies en 
daaronder de meer droogteminnende fraai 
rode veenmossoorten Sphagnum magel-
lanicum en S. rubellum, aan de dalzijde 
domineren Veenpluis (Eriophorum angus-
tifolium) en daaronder het groene Sphag
num recurvum. De herfstkleuren veroor
zaakten een grappig effect: naast een 
geelbruine veenbieszone, waaronder rode 
veenmossen doorschemerden, een rood
bruine kruidenvegetatie op een groen fond. 
Men krijgt de indruk dat het zakwater zich 
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Gs Sphagnua njolluscun 

Sphagnum oagellanlcuo 

b Sphagnum Pubelluo 

b Sphagnum fuscum 

bl + R Calliergon stramineum 

S Mylia anoaala 

S Calypogela sphagnicola 

Lepidozia setacea 

b Polylrichum strictmn 

b Aulacomnliua palustre 

o Dicranum bergeri 

S + E Lophozia ventricosa 

S + E Pleurozium schreberi 

S -f E Dicranum scoparlum 

S + E Pohlia nutans 

s 

Cephalozla connlvens 

Odontoschisma sphagni 

Lophozia attenuata 

Lecidea uliglnosa 

Cladonia pyxidata var. pyxidata 

Cladonia coccifera var. pleurota 

Cladonia aacllenta 

Cladonia glauca 

Cladonia squamosa 

Cladonia floerkeana 

Cladonia deformis 

Cladonia uncialis 

Cladonia sylvatica 

Cladonia rangiferina 

Cetraria Islandica 

Leucobryum glaucum 

[ Dlcranella cerviculata 

E Zygogonium erlcetcrun 

Cepïialozia bicuspidata 

beek-

wanden 

trech

ters 

Rhytidladelphus loreus 

Calypogela trichonaaes 

Sphagnun acutifollum 

Ptilldiua clllare 

Lophozia kunzeana 

Plaglothecium laetum 

F U N G I : 

G + R Lyophyllum palustre 

G + R Galerina paludosa 

Galerlna tlbllcystis 

S + £ Galerina hypnorum 

Hycena galopus 

S + E Karasnilus Cüdrosaceus 

3 + E Omphalla unbelllfera 

Hypholoaa elongatum 

Russuia ochroleuca 
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in de strengen aan de dalzijde ophoopt, 
waardoor de vegetatie daar een natter 
karakter draagt. 
In één opzicht onderscheiden de hoogve
nen van de Harz zich van vrijwel alle 
andere hoogvenen en dat is de aanwezig
heid van zg. „ t r e c h t e r s " . In deze 
vorm zijn zij verder slechts uit het Reu-
zengebergte bekend. Midden in het veen 
ziet men soms plotseling trechtervormige 
kuilen van 2-3 m diepte. Hierin groeien 
sparren, waardoor men de trechters van 
verre als kleine bosjes met een doorsnede 
van 4-15 m ziet liggen. Aan de randen 
is het hoogveen beter gedraineerd en de 
trechters zijn daardoor duidelijk omzoomd 
door Rijsbes, vaak gemengd met Blauwe 
en soms met Rode bosbes (Vaccinium 
vitis-idaea). De steile veenwanden van 
de trechter dragen een soort bosvegetatie: 
naast de drie bosbessoorten ziet men Ste
kelvaren (Dryopteris spinulosa). Steken
de wolfsklauw (Lycopodium annotinum). 
Zevenster, Gerimpeld platmos (Plaglo
thecium undulatum), Riempjesmos (Rhy-
tidiadelphus loreus). Bronsmos (Pleuro
zium schreberi), gaffeltandmossen (Di
cranum scoparium, D. undulatum en D. 
longifolium). Franjemos (Ptilidium cili-
are) en Viertandmos (Tetraphis pellu-
cida). Ook Calamagrostis villosa. Liggend 
walstro (Galium hercynicum), en de mos
sen Calypogela trichomanes en Plaglothe
cium curvifolium (..Sikkclplatmos") zijn 
soms van de partij. Een enkele keer ziet 
men een volwassen Zachte berk (Betuia 
pubescens). 

De trechters liggen vaak in rijen in de 
richting van de helling. Hun ontstaan is 
als volgt. Naast oppervlakkige beken lo
pen er door het hoogveen ondergrondse 
beken. Deze stromen over de harde on
dergrond. Hier en daar vormen zij kolken, 
die het veen ondermijnen tot het instort 

tot een trechter. Vandaar de trechterrijen, 
die de loop van de ondergrondse beek 
verraden. Men ziet soms ook duidelijk 
de beek uit de ene trechterwand te voor
schijn komen en aan de andere kant weer 
onder het veen verdwijnen. Bij de uit-
treedplaats ontstaan druipgrotjes van turf. 
waarin Stekelvaren kan groeien. Vooral 
op het Sonnenberger Hochmoor ziet men 
trechters in alle stadia van ontwikkeling. 
De pas gevormde trechters bezitten een 
kale turfwand. Hierop vestigen zich eerst 
algen en het mos Dlcranella cerviculata, 
aan de bovenrand diverse Cladonia-soor-
ten. Dan volgen Veenbies en Eenarig 
wollegras en spoedig daarna kiemen de 
eerste sparren. 
Oude trechters kunnen verstopt raken, 
doordat de wanden afbrokkelen. Hueck 
beschrijft hoe dan onmiddellijk het water 
in de hoger gelegen trechters stijgt, tot 
ze zelfs overlopen. Wij zagen een geval, 
waar de instroomopening verstopt was, 
de afvoer niet. Het water uit de naast 
hogere trechter stortte zich met een wa
terval in deze trechter om daarna onder 
het veen zijn loop te vervolgen. 
In de snelstromende bovengrondse hoog-
veenbeken groeit veel Scapania undulata, 
terwijl in een langzaam stromend beekje 
Drepanocladus wilsoni werd gezien. In 
de beekdalen en onderaan de beekwan-
den vindt men vaak Sphagnum compac-
tum. Deze soort ontbreekt vrijwel geheel 
op de hoogveenplateaus, waar hij in ons 
land algemeen is. De steile beekwanden 
kunnen uiteindelijk een rijke mosbegroei
ing dragen (zie opname 14). 
In het open water van de hoogveenmeer-
tjes of meerstallen vindt men zwevende 
tapijten van het bladmos Drepanocladus 
fluitans en soms van het levermos Cepha
lozla bicuspidata var. lammersiana. Merk
waardig is hier het ontbreken van Clado-
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podiella fluitans. In tegenstelling met de 
verwachting is het dikwijls juist de ooste
lijke oever, die verlandt. Als pioniers tre
den hier de Snavelzegge (Carex rostrata), 
de Afgekorte zegge (C. curta) en Sphag
num riparium op (zie tabel, opname 30), 
gevolgd door Sphagnum recurvum, en 
daarna Calliergon stramineum, S. magel-
lanlcum en Ronde zonnedauw (Drosera 
rotundlfolla). Ook Carejc limosa en Ca
rex pauciflora kunnen hier een rol spelen. 
In de hoogvenen van de Harz kan men 
behalve de reeds besproken elementen 
(flarks en strengen, trechters, beken en 
meerstallen) met Hueck vier geobotani-
sche hoofdcomplexen onderscheiden: het 
randcomplex, het groeicomplex, het stil
standscomplex en het erosiecomplex. In 
bijgaande tabel zijn van elk type enige 
voorbeelden weergegeven. De typen zijn 
er respectievelijk aangeduid met de let
ters R, G, S en E. 

De randzone bestaat soms uit twee zones, 
de droge rand van het eigenlijke hoogveen 
en een natter, lager gedeelte. De hoog-
veenrand onderscheidt zich van het overi
ge hoogveen doordat hij droger is en meer 
beschaduwd. Daardoor zijn Rijsbes, Blau
we en Rode bosbes er talrijker. Men vindt 
er ook verspreide sparren en Zachte berk 
en vaak Hengel (Melampyrum pratense). 
De sparretjes remmen door hun verdam
ping. schaduw en strooisel de veenmos
groei, terwijl deze rondom de boompjes 
ongehinderd doorgaat. Daardoor komen 
de sparretjes in kuilen te staan, die zich 
met water vullen. De bomen „verdrin
ken" en sterven. De Dwergberk (Betuia 
nana) is tot deze zone beperkt. Onder 
de mossen is het Grote haarmos (Polytri-
chum commune var. uliginosum) kenmer
kend. Sphagnum recurvum en soms S. 
flmbrlatum en S. girgensohnii zijn de be
langrijkste veenmossen. Dit zijn dan ook 

de meest schaduwverdragende Sphagna. 
Opname 32 geeft hiervan een goede in
druk. Kenmerkend voor deze zone zijn 
Sphagnum recurvum ssp. angustifollum en 
S. robustum (= russowll). 
De nattere zone is vooral gekenmerkt door 
Snavelzegge, Pijpestrootje, Veenpluis, Ge
wone zegge (Carex nigra), Calamagrostis 
villosa. Zevenster en Moerasviooltje (Vi
ola palustris), die vrij constant zijn (dit 
berust op meer waarnemingen dan de hier 
gepubliceerde opnamen) en die in het 
open hoogveen ontbreken. Daarbij voegen 
zich soms Sterzegge (Carex echinata), 
Kruipend struisgras (Agrostls canina var. 
canina), Tormentil (Potentllla erecta) en 
enkele andere planten. Dit wijst op een 
iets minder oligotroof en minder zuur mi
lieu. Inderdaad mat ik hier een pH van 
5,1 in het grondwater (4,8 in het veen
mos), terwijl deze elders in het hoogveen 
steeds 4,9 resp. 4,5-4,7 bleek te zijn (Uni-
versaa! indicator). Interessant is, dat het 
randcomplex en de meerstallen enkele 
soorten gemeen hebben: Snavelzegge, 
Sphagnum riparium en Calliergon strami
neum. Ook meerstallen zijn vaak iets eu-
trofer. Hoogst merkwaardig en in strijd 
met bovenstaande waarnemingen zijn 
evenwel de resultaten van Jensen in het 
Sonnenberger Hochmoor. In het rand
complex met mesotrafente planten vindt 
hij een l a g e r e pH dan in het centrale, 
oligotrofe hoogveen, nl, resp. 3,5-3,6 in 
Molinia- en Eriophorum angustifolium-
vegetaties en 3,8-4.0 in het echte hoog
veen! Deze metingen zijn met glas-kalo-
mclelectroden uitgevoerd en dus nauw
keuriger dan de mijne. (Dat de door mij 
gevonden pH-waarden alle hoger liggen, 
kan een gevolg zijn van de dagenlang 
aanhoudende stromende regen (verdun
ning van het veenwater); Jensep vond 
ook hogere pH's bij het smelten van de 
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sneeuw). Maar ook Zweedse en andere 
veenonderzoekers, die de pH electromc-
trisch bepaalden, komen tot tegengestelde 
conclusies als Jensen. Beken die uit om
ringende sparrenbossen het veen in stro
men, verliezen successievelijk hun bege
leidende laagveenplanten, terwijl de pH 
voortdurend stijgt! Ook de voedselrijkdom 
neemt niet af: het kalkgehalte stijgt zelfs, 
het magnesiumgehalte blijft constant. Ca 
en Ca/Mg zijn hier in het laagveen zelfs 
lager dan in Zweedse hoogvenen! Ook 
het totale electrolytengehalte is hier in 
randzone en centrum gelijk. 
Het grootste deel van de hoogvenen wordt 
door levend, groeiend hoogveen ingeno
men (groeicomplex). Eigenlijke bulten en 
slenken zijn er niet en er is geen vege
tatiecyclus. Alleen op de natste plekken 
vindt men Ronde zonnedauw. Sphagnum 
papillosum en 5. molluscum, Cladopodiella 
fluitans en Gymnocolea inflata, alleen op 
de drogere plekken Rijsbes, Sphagnum ru
bellum, S. fuscum, Veenhaarmos (Poly-
trlchum strictum). Rood viltmos (Aula-
comnium palustre), Dicranum bergeri, 
Mylia anomala en Lepidozia setacea. Vele 
hoogveenplanten komen echter op beide 
plaatsen voor: Eenarig wollegras, Veen
bies. Veenbes, Lavendelheide, Struikhei
de, Sphagnum magellanlcum en 5. recur-
vum vormen wel de hoofdmassa van de 
vegetatie. 

Zoals uit de tabel blijkt, loopt er een be
langrijke scheidslijn tussen rand- en groei
complex enerzijds (de soorten aangeduid 
met G + R) en stilstands- en erosiecom
plex (soorten S + E) anderzijds. In de 
eerstgenoemde complexen treft men bo
vendien voornamelijk dode, in de laatst
genoemde vooral levende, hoewel dikwijls 
niet erg florissante Struikheide aan. 
Wij hebben sterk de indruk gekregen dat 
het stilstandscomplex hier niet tot stand 

komt doordat het veenmosdek te hoog 
opgroeit, zoals in de gewelfde hoojvencn 
het geval is, maar tengevolge van drai
nage door beken. Heel duidelijk was soms 
te zien, dat in een breed beekdal het stil
standscomplex groeide en op het hogere. 
nattere veenplateau ernaast het groeicom
plex. W a a r zich tussen twee beken een 
smal plateau bevindt, is ook dit met het 
stilstandscomplex bedekt. Ook kunstmati
ge begreppeling veroorzaakt een stil
standscomplex (opname 15: l m diepe 
greppels op 12 m afstand van elkaar). 
Tenslotte kan dit complex zeer lokaal 
optreden op afstervende pollen van Veen
bies, dus onafhankelijk van drainage (op
name 21). Dit zijn dikwijls tevens mieren
hopen. Wij zagen dergelijke pollen in alle 
stadia van ontwikkeling. In Nederland 
nam schrijver dezes dit in het hoogveen 
van Dalen waar. Jensen gelooft boven
dien in een klimaatverslechtering, waar
door in geologisch recente tijd het groei
complex op vele plaatsen zou zijn over
gegaan in stilstands- en erosiecomplex. 
In het stilstandscomplex nemen Struikhei. 
Rijsbes en Kraaiheide toe, de veenmossen 
nemen sterk in bedekking af. Hiervoor 
treden enkele bosmossen in de plaats, zo
als Lophozia ventricosa, Pleurozium schre
beri en Dicranum scoparium en voorts eni
ge levermossen en een groot aantal korst
mossen, nl. IJslands mos (Cetraria islan
dica), struikvormige rendiermossen (Cla
donia rangiferina en C. sylvatica; de at
lantische C. Impexa ontbreekt evenzeer als 
de meer continentale C. mltis!) en staart
en bekervormige Cladonia's. Typisch zijn 
ook Sphagnum acutlfollum, Lophozia at
tenuata, Hypnum imponens en Leucobry
um glaucum. Men zie in de tabel onder 
de soorten, aangeduid met S. Slechts een
maal trof ik hier het mos Rhacomitrium 
lanuginosum aan, dat zo karakteristiek is 



voor het stilstandscomplex van de Ierse, 
Schotse en Noorse spreihoogvenen. Ook 
de paddestoelen zijn duidelijk gescheiden 
in GR- en SE-soorten. Onder de laatste 
is Galerina hypnorum ten bossoort, Ma-
rasmlus androsaceus een heidesoort en 
Omphalla umbellifera een soort van kale 
turf. 

Het stilstandscomplex ziet er uit als een 
ijle heide met een grijze ondergroei van 
korstmossen en open plekken kale turf. 
De relatieve oppervlakte die stilstands-
en erosiecomplex innemen, neemt met de 
zeehoogte toe, is reeds aanzienlijk op de 
Bruchberg (900 m) en schijnt de 100% 
te naderen nabij de top van de Broeken 
(1100 m). Dit hangt samen met de rem
ming van de veenmosgroei door vorst en 
harde wind, alsmede met toenemende 
sneeuw- en ijserosie. Deze erosie en die 
door smelt- en beekwater kan leiden tot 
denudatie van het veen. Waarschijnlijk 
helpt het wild (vnl. Edelherten en Wilde 
zwijnen) daarbij een handje mee, want 
vooral op de kale modder zagen wij veel 
pootafdrukken en uitwerpselen van Wilde 
zwijnen. Uiteraard is een vegetatie van 
broze korstmossen op zichzelf al kwets
baarder voor betreding dan een levend. 
verend veenmosdek, maar mogelijk speelt 
hierbij ook een rol, dat de zwijnen het 
liefste in de modder wentelen. 
En zo ontstaat dan het erosiecomplex. De 
kale turf raakt begroeid met algen (Zy
gogonium ericetorum) en het mos Dlcra
nella cerviculata. Ook Cephalozla bicus
pidata. Sphagnum molluscum, Gymnocolea 
Inflata, Cladopodiella fluitans (landvorm), 
Mylia taylori en Odontoschisma elonga
tum zijn karakteristiek. Verder zien wij 
Polytrlchum commune optreden, die ook 
in het randcomplex gedijt. Verspreid op 
de turf staan pollen Veenbies, die vaak 
de enige hogere plant is, hoewel soms ook 

Eenarig wollegras talrijk is. Opname 27 
geeft een goed voorbeeld van een vlak 
erosieveen, opname 14 van een steile 
hoogveenbeekwand. 

SUMMARY. 

The writer intends to give some impressions of 
the vegetation of Sphagnum bogs in the Harz 
(Central Germany). First a survey of the various 
bog types of Europe (blanket bogs, flat bogs, raised 
bogs, wooded bogs, Aapa bogs) is given. 
The Harz is a more or less isolated mountain com
plex (highest elevation 1140 m) of mainly intrusive 
rocks (granite, etc.). Is has a wet, cloudy, cold 
climate with much snow (a snow cover of 1-2 
meter lasts for at least 4 months). Annual preci
pitation averages 1440 mm, the mean annual tem
perature is +4,6° C. Most of the bogs are found 
on the Western slopes of the highest peak, the 
„Broeken". The six largest measure between 20 
and 80 ha (50-200 acres) each and are located 
between 750 and 900 m altitude. 
In morphological respect they belong to the blanket 
bog type and are probably to be considered rem
nants of a single enormous blanket bog, but their 
vegetation differs in several respects from that of 
the coastal blanket bogs: 

1° by the absence of the eutraphent salt spray 
indicators of the Irish bogs (such as Schoenus, 
Anagallis, Pinguicula), 

2° by the absence of all eu-atlantic species and 
most subatlantic species like Erica, Narthe
cium, Myrica and Campylopus brevipilus, the 
only subatlantic species present being Sphag
num papillosum and molluscum, 

3° by the absence of Rhynchospora alba, Drosera 
intermedia and D. anglica and Scheuchzeria 
and the scarce occurrence of Molinia, Sphag
num cuspidatum, Lepidozia setacea, Leuco
bryum glaucum, Rhacomitrium lanuginosum 
a.o., 

4° by the presence of some continental and bo-
real-subalpine species: Sphagnum fuscum, Be-
tula nana, Empetrum nigrum, Vaccinium uli
ginosum, Carex pauciflora, Dicranum bergeri, 
Lophozia attenuata, Lophozia kunzeana, Cla
donia rangiferina, Cladonia deformis, Cetraria 
islandica, etc. 

In fioristic respect the bogs of the Harz are very 
similar to those of South and Central Sweden. 
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In a strongly sloping bog some Aapa phenomena 
could be observed (flarks and ridges). For the rest 
the studied bogs belong to the blanket bog type, 
as they cover mountain ridges, saddles, slopes and 
valleys, lack a distinct pattern of hummocks and 
hollows, and also lack a lagg zone. 
Each bog consists of a marginal complex, a growth 
complex, a degeneration complex and an erosion 
complex, indicated in the table of records by the 
symbols R, G, S and E respectively. In the margi
nal zone spruce occurs as a scattered, low tree; 
Betula nana, Trientalis europaea, Melampyrum 
pratensc, Viola palustris a.o. are confined to this 
part of the bog. The growth complex is built up 
mainly by Sphagnum magellanicum, S. rubellum 
and S. recurvum, Eriophorum vaginatum, Scirpus 
caespitosus ssp. germanicus, Andromeda polifolia 
and Calluna vulgaris. The degeneration complex 
is not found here in the highest parts of the bogs, 
owing to the peat moss having grown too high for 
its own water supply, but on the well-drained 
banks of bums cutting deep ravines through the 
bog. In this phase Ericaceae form a closed carpet 

L i t t e r a t u u r : 

De avifauna van Texel is vooral door 
Thijssc en Drijver vrij uitvoerig beschre
ven. Tengevolge van de in uitvoering 
zijnde ruilverkaveling, hebben er zich de 
laatste jaren vrij ingrijpende landschap
pelijke veranderingen voorgedaan. Voor
dien was het landschap, in de laatste halve 
eeuw, reeds sterk veranderd tengevolge 
van intensieve bcmaling. Het heeft daar
om wellicht zijn nut, om enkele facetten 
betreffende de avifauna te vermelden. 
Niettegenstaande het feit, dat een verge
lijking van een Texel, zoals Thijsse het 

and most Sphagna are replaced by lichens, mainly 
Cladonia species. Wind, snow and water may 
eventually erode the bog surface in this phase, 
exposing the bare peat, thus leading to the erosion 
complex. The alga Zygogonium ericetorum, the 
moss Dlcranella cerviculata and the vascular plant 
Scirpus caespitosus arc the most typical species to 
be found in this complex. 

A special feature of the Harr bogs are the so-
called peat funnels, which are often circular in 
outline, measuring 4-15 m across and being 2-3 m 
deep, with steep walls of peat. They are often 
arranged in rows, indicating the course of under
ground brooklets, flowing over the rock surface 
under the peat. These brooklets undermine the peat 
which consequently collapses, thus forming a fun
nel. The vegetation of old funnels consists of small 
spruce groves with an undergrowth of Vaccinium 
myrtillus, uliginosum and vitis-idaea, Dryopteris 
spinulosa, Lycopodium annotinum, Trientalis euro
paea, Calamagrostis villosa and a number of syl-
vatic bryophytes, e.g. Pleurozium schreberi and 
Plagiothecimn undulatum. 

destijds heeft beschreven, met de huidige 
toestand, zonder meer ten voordele van 
het vroegere Texel doorslaat, heeft het 
eiland gelukkig ook thans nog een zeer 
grote bekoring. Dit is stellig mede te dan
ken aan de vele natuurreservaten, die 
Texel rijk is. W e vinden er zowel de na
tuurreservaten van de Vereeniging tot Be
houd van Natuurmonumenten in Neder
land, als die van het Staatsbosbeheer en 
van het Ministerie van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen. De totale opper
vlakte van de reservaten van het Staats-

Hueck, K., 1928. Die Vegetation und Oberflachengestaltung der Oberharzer Hochmoore, Beitr. z. Na-
turdenkmalpflege 12 (2). 
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