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Over Engelse duingebieden 

3. Karakteristieke vegetatietypen 
E. V A N DER MAAREL en M. V A N DER MAAREL - VERSLUYS. 

Nadat in twee vorige artikelen (10 en 11) 
iets werd vermeld over landschap en flora 
van Engelse duingebieden, zullen nu en
kele karakteristieke vegetatietypen wor
den besproken. Onder karakteristiek ver
staan we hier: in onze duinen niet, of in 
andere gedaante aanwezig, ofwel in de 
Engelse duinen goed ontwikkeld over 
grote oppervlakten voorkomend. (Het een 
sluit het ander niet uit!). 
Omdat we hier en daar naar Engelse 
vegetatiebeschrijvingen verwijzen, is het 
misschien goed tevoren even uiteen te 
zetten hoe zo'n beschrijving er uit ziet. 
Zoals we al opmerkten, is deze tamelijk 
globaal en vaak beter op te vatten als 

een landschapsbeschrijving. „Foreshore", 
„white dune", „yellow dune", „grey dune", 
„fixed dune", „dune grassland", „dry 
slack" en „wet slack" zijn veel gebruikte 
aanduidingen, die soms zonder meer, 
soms ook met de toevoeging community 
of association worden gegeven. In de 
twee samenvattende publikaties, van 
Tansley resp. Salisbury (17 resp. 16), 
worden onder dergelijke namen soorten
lijstjes vermeld, waarbij per soort gege
vens als dominant, abundant en frequent 
worden toegevoegd. 

In lokale studies, bv. die van Blanchard 
(1), Willis et al. (22) en Ranwell (15) 
worden méér vegetatietypen onderschei-
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den, ofschoon naar onze maatstaven ook 
deze nog vrij grof begrensd zijn. Associa
ties in onze zin worden nooit onderschei
den, — voor een plantensocioloog uit de 
school van Braun-Blanquet is hier dan 
ook heel wat eer te behalen ! 
Wel wordt soms het woord „association" 
gebruikt, doch dan in de betekenis die 
Clements er aan heeft gegeven, d.w.z. 
„eindstadium", „climaxvegetatie". Meestal 
komt men het begrip associés tegen; dit 
betekent „tussenstadium", „successiesta
dium". 

Stra ndvegeta ties 
Net als in ons land wordt de aanwezig
heid van foreshore-communities bepaald 
door de situatie waarin de kust zich be
vindt: langs aanwaskusten komen bies-
tarweduintjes voor, langs afslagkusten 
niet. Een fraaie zone met strandduinen 
zagen we in de Ainsdale dunes, waar 
Biestarwegras (Elytrigia juncea l} een 
reeks strandduinen van 3 a 4 m hoogte 
heeft opgebouwd. Doing (5) vermeldt een 
dergelijke strandwal van Westfranse dui
nen. Een merkwaardig Agropyretum komt 
voor in de Braunton Burrows; waar de 
zeereep sterk is geërodeerd stuift vers 
zand in de achterliggende valleien; plaat
selijk komt daar een zeer dichte (80 % 
bedekking) en hoge (100 cm) biestarwe-
grasbegroeiing voor. 
Aanspoelselbegroeiingen zijn momenteel 
nogal zeldzaam in Engeland, evenals ten 
onzent. Uit de uitvoerige beschrijvingen 
o.a. door Salisbury (16) blijkt dat deze 
vegetaties wel degelijk algemeen kunnen 
zijn of althans zijn geweest. Kennelijk is 
de aanvoer van organisch materiaal klein. 
Een uitzondering op dit alles vonden we 
op het strand van de Braunton Burrows, 

1) Nomenclatuur volgens de flora van Heukels-
Van Ooststroom nieuwe druk, 1962. 

waar een weelderige begroeiing met o.a. 
Zeeraket (Cakile maritima) en Loogkruid 
(Salsola kali) voorkwam op de resten van 
een voormalige helmvegetatie. Iets derge
lijks is momenteel ook op de Groene Punt 
van Voorne te zien: door de recente af
slag zijn oude helm- en zeebiesbegrociin-
gen bloot gekomen en tussen de resten van 
wortels en wortelstokken is Zeeraket mas
saal opgekomen, 

De zeereep 

De eigenlijke zeereep van de meeste En
gelse duinen lijkt sterk op die bij ons. 
De zeezijde is begroeid met een soorten-
arm Ammophiletum, de landzijde is rijker 
aan soorten, van welke, naast Helm, Duin-
zwenkgras (Festuca juncifolia) domineert. 
Een floristisch verschil met onze duinen 
is evenwel de weelderige groei van Zee-
wolfsmelk (Euphorbia paralias), vooral in 
open plekken, die enigszins beschut lig
gen (fig. 1). Blanchard (1) beschreef dit 
type van de Ainsdale dunes, waar wij het 
ook aantroffen, als „white dune associa
tion". 

Opmerkelijk was het vrijwel ontbreken 
van Zeewinde (Calystegia soldanella) en 
Blauwe zeedistel (Eryngium maritimum) 
in dit Ammophiletum festucetosum, ter
wijl deze soorten toch zeer algemeen zijn 
in Engeland. Kennelijk ligt hun optimum 
elders: lage zeeduinvegetaties, op het 
strand of op kiezel, doch buiten de directe 
invloed van de zee. Niet Biestarwegras 
doch Helm is de constante begeleider 
(zie fig. 1). In ons land zien we iets 
dergelijks in gebieden als het Groene 
Strand van Oostvoorne, de Kwade Hoek 
en de Verdronken Zwarte Polder, met 
dien verstande dat Zeewolfsmelk zich 
hier nog bij voegt, en Zeewinde wel eens 
ontbreekt, terwijl van deze laatste soort 
weer wèl optima in het Ammophiletum fes-
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Fig. 1. Zeewolfsmelk (Euphorbia paralias) en Blauwe zeedistel (Eryngium mari
timum) in lage zeeduinen op Walney-Island. 

tucetosum bekend zijn, nl. op Walcheren, 
W e zijn er nog niet achter, zo moet onze 
conclusie voorlopig luiden... 

Droge dwergstruwelen 

In aansluiting op bovengenoemde helm
vegetaties komen dwergstruwelen van de 
Kruipwilg (Salix repens ssp. arenaria) 
en Kruipend stalkruid fOnonis repens) 
voor. De laatste soort gedraagt zich in
derdaad als een dwergstruikje ! Deze 
„open Salix repens associés" (Ranwell, 
Blanchard) is karakteristiek voor de En
gelse duinen. De dominantie van de Kruip-
wilg in de droge duinen over grote opper
vlakten kan zonder twijfel in verband 
worden gebracht met het vrijwel ontbre
ken van Duindoorn (Hippophae rham-

noides ssp. maritima). Constante soorten 
in deze begroeiingen zijn Kruipend stal
kruid, dat vaak tot volledige dominantie 
komt, hetgeen voor ons ongewoon is, 
Wondklaver (Anthyllis vulneraria ssp. 
maritima), vooral op lagere duinen zoals 
op Walney Island — vgl. hetgeen West
hof f (19) voor Terschelling vermeldt! — 
en tenslotte twee niet inheemse soorten, 
Vulpia membranacea en Euphorbia port' 
landica. Deze mediterraan-atlantische resp. 
west-atlantische soorten vinden in dit 
vegetatietype wel hun optimum, althans 
in Engeland. 

Als het dwergstruweel nog open is, komen 
soorten uit het Ammophiletum en het Tor-
tuleto-Phleetum regelmatig voor. In de 
gesloten kruipwilgstruwelen verdwijnen 
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de meeste genoemde kruiden echter en 
doet een andere ons onbekende soort zijn 
intrede. Dit is Epipactis dunensis, een en-
deem alleen bekend van Lancashire en 
Anglesey. Fig. 3 in ons eerste artikel toont 
zo'n Epipactis-kruipwilgstruweel. 
Het is niet eenvoudig deze open en ge
sloten kruipwilgstruwelen in het systeem 
der plantengemeenschappen onder te 
brengen. Op grond van de floristische 
samenstelling komt het verbond Koelerion 
albescentis, beter nog de overkoepelende 
orde Brometalia, in aanmerking (2, 3, 12, 
13, 20). De structuur van onze vegetaties 
is echter dermate afwijkend, dat deze op
lossing niet gelukkig is. Een soortgelijk 
probleem doet zich voor bij Boerboom (3), 
die dwergstruwelen van de Wassenaarse 
duinen, met dominerende Kruipwilg en 
soorten als Kruipend stalkruid en Wond
klaver, bij het Koelerion onderbrengt. In 
de duinen van Voorne komen eveneens 
„sociologisch onduidelijke" kruipwilgstru
welen voor met de gewone Breedbladige 
wespenorchis (Epipactis helleborine) en 
voorts o.a. Donderkruid (Inula conyza) 
en Driedistel (Carlina vulgaris) {zie 9 
en 12). 
De droge dwergstruwelen gaan geleidelijk 
over in vochtige kruipwilgstruwelen (zie 
onder); in de overgangszone komt Epi
pactis dunensis ook veel voor, nu verge
zeld door Rondbladig wintergroen (Py-
rola rotundifolia). 

De Duinsterretjesgemeenschap 

Het ons welbekende Tortuleto-Phleetum 
is door de Engelsen nooit als zodanig be
schreven. Wel is uit hun algemene be
schrijvingen van de yellow dunes af te 
leiden dat dit gezelschap in de Engelse 
duinen voorkomt. Westhoff (19) en 
Boerboom (3) deden dat dan ook reeds. 
W e kunnen nu uit eigen aanschouwing 

bevestigen dat de Duinsterretjesgemeen
schap voorkomt, zeer veelvuldig zelfs, 
doch vrijwel nergens over grote opper
vlakten. Dit laatste hangt waarschijnlijk 
samen met de bouw van de duinen, de 
huidige mate van stabiliteit en de grote 
vestigingskracht van allerlei soorten van 
latere successiestadia (zie onder). 
Evenals in Nederlandse duinen komen 
van het Tortuleto-Phleetum allerlei on-
dertypen en overgangsvormen voor, die 
hier niet alle genoemd kunnen worden, 
alleen al vanwege de nog ontoereikende 
typologie. De reeds zo gedetailleerde be
schrijvingen van Westhoff (19) en Boer
boom (3) zijn naar onze mening nog niet 
voldoende en het eigen onderzoek op 
Voorne is nog in gang. W e volstaan hier 
met enkele algemene opmerkingen. 
Aangezien we overwegend min of meer 
kalkrijke duinen hebben bezocht, zou het 
niemand verbazen als we voornamelijk 
het zg. Erodio-Phleetum (Boerboom, 3) 
hadden gezien. Dit is immers het type 
van kalkrijke duinen. Merkwaardigerwijze 
bleek ons, dat de „kalkaanwijzers", die 
dit gezelschap onderscheiden van het Ja-
sioneto-Phleetum van de kalkarme duinen, 
in het geheel niet karakteristiek zijn in 
de Engelse duinen. Bovendien komen en
kele differentiërende soorten van het kalk
arme type, bv. Vroege haver ^ ( ' r a prae-
cox) juist algemeen voor! De duinreigers-
bekken (Erodium glutinosum en E. cicu-
tarium ssp. dunense) en Kandelaartje 
(Saxifraga tridactylites) zijn voorbeelden 
van niet-algemene kensoorten (hoewel 
Hepburn, 8, iets anders suggereert), ter
wijl een soort als Fakkelgras (Koeleria 
albescens) in de Engelse duinen zelfs 
vrijwel niet voorkomt. 

Over het veel voorkomen van een Tortu
leto-Phleetum met Laksteeltje (Catapo-
dium marinum) schreven we al, evenals 
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Fig. 2. Zandzegge (Carex arenaria) in stuivende middenduinen in de Braunton 
Burrows. 

over het type met Duizendguldenkruid 
(Centaurium minus) en Bitterling (Black-
stonia perfoliata ssp. perfoliata, dus niet 
de Hollandse ondersoort!). In beide typen 
komt zeer veel Duinhoornbloem (Ceras-
tium atrovirens = tetrandrum) voor. Fig. 
2 toont tenslotte een extreme vorm van 
een pioniergezelschap in droge duinen. 

Gesloten kruidenvegetaties 

Ook deze begroeiingen komen, in vele 
schakeringen, voor en net als bij het vorige 
complex van vegetatietypen is het erg 
moeilijk er een bevredigende indeling van 
te geven. Met de drie typen Taraxaco-
Galietum, Festuceto-Galietum en Anthyl-

lideto-Silenetum, waarmee bv. Boerboom 
(2) de duingraslanden van de Wasse
naarse duinen kon beschrijven, kwamen 
we er niet uit. Dezelfde ervaring hadden 
we ook reeds op Voorne opgedaan (9). 
Ook het onderbrengen van deze vegeta
tietypen in het verbond Koelerion albes
centis is niet bevredigend, zelfs niet in 
het door Boerboom opgestelde onderver
bond Luzulo-Koelerion. W e volstaan dan 
ook met het noemen van enkele markante 
typen. 

In de zeeduinen, vaak vrij dicht achter 
de zeereep, kunnen Kruipend stalkruid 
(Ononis repens), Wondklaver (Anthyl
lis vulneraria) en Thijm (Thymus drucei) 
reeds tot aanzienlijke bedekking komen, 
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soms in een mozaiek met kruipwilgstru-
weel, soms in een Ammophiletum festu
cetosum, in een enkel geval zelfs als pio
nier, doch meestal in een Tortuleto-Phlee
tum met dichtgroeiend mosdek, vooral van 
Hypnum cupressiforme. Dit type doet 
denken aan het Anthyllideto-Silenetum, 
doch Anthyllis komt er lang niet altijd in 
voor, terwijl bv. Nachtsilene (Silene nu
tans) in het geheel niet bekend is van 
Engelse duinen. (Dit laatste geldt voor 
meer soorten uit deze groep; zie artikel 
twee). 
In de middenduinen komt een lagere en 
dichtere kruidenmat tot ontwikkeling, 
vooral onder invloed van betreding en be-
grazing. Op de golflinks van de Braunton 
Burrows was dit type veel te vinden. Het 
heeft wel iets weg van het Festuceto-
Galietum, blijkens het voorkomen van 
Gewoon struisgras (Agrostis tenuis). 
Schapegras (Festuca tenuifolia =* ovina 
var. capillata) e.d. 
Eerst in de binnenduinen, vooral ook 
weer op een golflinks, bv. die in de Ains
dale dunes, komt het echte Festuceto-Ga
lietum voor, hier gekenmerkt door de do
minantie van Festuca tenuifolia in de 
kruidlaag en van Zandhaarmos (Polytri-
chum juniperinum) in de moslaag en 
voorts door het ontbreken van bovenge
noemde soorten van jongere stadia. 
De beschrijvingen van Gimingham et al. 
(6) en Vose et al. (18) wijzen er op, dat 
de Schotse machair, althans ten dele, 
eveneens uit deze vegetatietypen bestaat. 
Voorzover deze begraasd zijn — en dat 
is meestal het geval — bepalen grassen 
als Reukgras (Anthoxanthum odoratum) 
en Veldbcemdgras (Poa pratensis) en 
klavers als Trifolium repens en T. pra-
tense het aspect. Tevens omvat de machair 
begraasde vegetaties van duinvalleien, zo
als we die bv. op Voorne precies zo ken

nen (9). Deze vochtige typen hebben wc 
in Engeland vrijwel niet gezien. 
Wel zagen we een ander overgangstype 
naar begroeiingen van de natte valleien 
en wel het Ononis-type met Duizendgul
denkruid (Centaurium minus) en Bitter
ling (Blackstonia perfoliata ssp. perfoli
ata). Deze merkwaardige combinatie, 
waarin ook nog Zeegroene zegge (Carex 
flacca) en Geelhartje (Linum catharticum) 
optreden, komt ook voor in Noordfranse 
duinen, doch is ons van Nederland niet 
bekend. 

Hogere struwelen 

Zoals we reeds opmerkten is er betrekke
lijk weinig opgaand struweel in de Engelse 
duinen te vinden. Weliswaar geeft Salis
bury (16) een lijst van 68 „dune scrub 
species", waaronder 29 soorten struiken 
en 8 soorten bomen, doch de meeste hier
van zijn niet algemeen. Het enige stru
weel van enige omvang, dat we, in de 
Braunton Burrows, zagen, bestond uit Li
guster (Ligustrum vulgare) en Rubus 
ulmifolius. 

In de Ainsdale dunes, in de oudste zone, 
vormden Gaspeldoorn (Ulex europaeus) 
en Brem (Sarothamnus scoparius) kleine 
struwelen. Afgezien van enkele soortge
lijke bosjes in de duinen bij Oranjezon 
(Walcheren), zijn deze struwelen in onze 
duinen eigenlijk niet te vinden, hoewel 
Brem hier en daar in de oude binnendui
nen voorkomt. 

Duinheiden 

Het voorkomen van duinheiden wordt be
paald door de armoede aan calciumcar-
bonaat. In de uitgeloogde binnenduinen 
van de Ainsdale dunes kwam een jong 
Callunetum voor: de struiken waren slechts 
enkele dm hoog en, wat meer zegt, het 
typische bodemprofiel van de hei was nog 
lang niet te herkennen. 
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In de primair kalkarme duinen van Daw-
lish Warren en de Studland dunes groeide 
Calluna reeds in de jonge duinen achter 
de zeereep, steeds vergezeld door Erica 
cinerea (zie fig. 3 in het tweede artikel). 
In de Studland dunes is een heel merk
waardige zonering in deze duinheide te 
constateren. Deze is reeds beschreven 
door Good (7) en Wilson (23), zodat 
we hier kunnen volstaan met een enkele 
aanduiding. Allereerst is er een geomor-
fologische zonering met ten minste drie 
duinrichels, waartussen overwegend droge 
duinen. Voorts ligt achter dit duingebied 
een zandgebied uit het Tertiair met al 
even kalkarm zand. Het lijkt nu alsof de 
vegetatiekundige zonering „gewoon verder 
gaat": van buiten naar binnen verdwijnen 
zeeduinsoorten als Helm (Ammophila are
naria) en wordt het aandeel van gaspel-
doornsoorten steeds groter, tot in het Eo
cene Ericetum Ulex gallii en Ulex nana 
lokaal domineren. 

Pionierbegroeiingen in valleien 

De gebieden Sandscale Hawk, Newbo-
rough Warren en Braunton Burrows zijn 
momenteel rijk aan open valleien. Hier 
vinden we vele uit onze duinvalleien be
kende vegetatietypen. Zo is er een Cen-
taurieto-Saginetum in verscheidene vor
men, o.m. een met rozetplanten als Herts-
hoornweegbree (Plantago coronopus) en 
Thrincia (Leontodon nudicaulis) (vgl. de 
„Plantago-Leontodon communities" van 
Willis et al. (22) uit dit gebied, de 
Braunton Burrows). 

In vlak achter het strand gelegen slacks 
was een zilte invloed nog aanwijsbaar. 
Hier komen begroeiingen van Melkkruid 
en Waterpunge (Glaux maritima en Sa-
molus valerandi) voor; deze zijn verge
lijkbaar met soortgelijke vegetaties op 
Voorne (9, 12), met het Samoleto-Litto-

relletum van Westhoff (19) en met de 
„semi-closed Littorella-Samolus associés" 
van Ranwell (15). 
Een gezelschap van droge strandvlakten 
achter de zeereep wordt gekenmerkt door 
reuzengroei van soorten als Zeekamille 
(fig. 3) en Thrincia (fig. 5 in het eerste 
artikel), 
Van het Duizendguldenkruid-Knopig vet-
muur-gezelschap werden veelvuldig over
gangsvormen naar de Duinsterretjesge
meenschap gesignaleerd, vaker dan we dat 
in Nederland zien. De „overgangssoorten" 
zijn dezelfde als bij vorige droog-nat tran
sities: Centaurium minus en Blackstonia 
perfoliata ssp. perfoliata, vaak in gezel
schap van Cerastium atrovirens en Zee-
vetmuur (Sagina maritima). 

Anagallis-begroeiingen 

Hoewel niet alle vegetaties van Teer gui-
chelheil (Anagallis tenella) pionierbe
groeiingen zijn, bespreken we ze toch op 
deze plaats. De grote abundantie, vaak 

Fig. 3. Zeekamille (Matricaria mariti
ma), optimaal op een strandvlakte, Braun
ton Burrows. 
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zelfs volledige dominantie, is er dan ook 
wel naar! Als pionier zagen we Anagallis 
in Sandscale Hawk en Braunton Burrows, 
in grote roze vlakten (zie artikel twee), 
samen met Bonte paardestaart (Equise-
tum variegatum) en enkele zeggen (Carex 
serotina ssp. pulchella en C. flacca). 
In de oudere slacks van de Ainsdale dunes, 
eveneens op niet al te natte plaatsen, bij 
voorkeur op bultjes, kwam dezelfde soor
tencombinatie voor, doch nu in een veel 
soortenrijkere en meer gestructureerde ve
getatie met veel kruipende soorten, o.a. 
Wit te klaver (Trifolium repens) en Fio-
ringras (Agrostis stolonifera). en een ge
sloten mosdek met o.a. Puntmos (Callier-
gonella cuspidata). De sociologie van deze 
vegetaties is onduidelijk. Men zou beide 
typen tot het Caricion davallianae kun
nen rekenen, althans tot dit verbond voor 
Nederland herzien zal zijn. 

Vochtige kruipwilgstruwelen 

De meest algemene vegetatie van de val
leien is, evenals ten onzent, een dwerg
struweel van Kruipwilg (Salix repens). 
Dit bood wel de meeste verscheidenheid 
in de uitgestrekte primaire duinvalleien 
van de Ainsdale dunes, terwijl hier tevens 
de overeenkomst met Nederland, in het 
bijzonder de primaire valleien van Voor
ne, het grootst is. Men zie voor de socio
logie van deze begroeiingen dan ook de 
litteratuur over Voorne (9, 12). De iden
tieke opbouw en de ongeveer gelijke ou
derdom zal daaraan niet vreemd zijn! 
Op afgeplagde stukken in de jongste val
lei noteerden wc in de ondergroei o.m. 
Moeraswespenorchis (Epipactis palustris), 
Anagallis tenella, Carex serotina ssp. pul
chella, en de reeds besproken Orchis pur-
purella. Een bijzonderheid hier was Ste
kende bies (Scirpus americanus), op een 
voor ons nieuwe standplaats. 

Op oudere plaatsen, met een dikkere hu-
muslaag, kwam een fraai Pyroleto-Sali-
cetum voor, compleet met Muggenorchis 
(Gymnadenia conopsea) en zelfs Bijen
orchis (Ophrys apifera). Dit type is be
perkt tot de duinvalleien van Lancashire 
en Anglesey (fig. 4). Ranwell (15) on
derscheidde in het laatste gebied een 
„closed wet-dry Salix-Pyrola associés". 
De op Voorne zo algemene Parnassia 
palustris bleek steeds spaarzaam op te 
treden in de duinvalleien van Lancashire 
(Ainsdale dunes. Sandscale Hawk), hoe
wel deze soort juist met nadruk van deze 
gebieden wordt vermeld (4). Ook de 
Slanke gentiaan (Gentiana amarella ssp. 
uliginosa) hebben we maar weinig ge
vonden. 

Duinmoerassen 

De allervochtigste delen van de valleien, 
die ook 's zomers nog nat zijn. vormen 
geen geschikte groeiplaats voor Kruip
wilg. Hier vinden we dicht bij de kust 
Zeebies (Scirpus maritimus), met Water
navel (Hydrocotyle vulgaris) en Water
munt (Mentha aquatica) in de onder-
groei (vgl. 9). 
Een voor ons minder gewoon verschijnsel 
in de kalkrijke duinen was het domineren 
van Wateraardbei (Comarum palustre), 
in een vegetatie waarin o.a. voorkwamen 
Holpijp (Equisetum fluviatile) en Veen-
pluis (Eriophorum angustifolium). West 
hoff (19) heeft een dergelijke vegetatie 
wel van de Waddeneilanden beschreven. 
Een ander ongewoon facet werd gevormd 
door hoog opgroeiende Vlakke bies (Scir
pus planifolius) in een vegetatie met W a 
ternavel (Hydrocotyle vulgaris) en Egel
boterbloem (Ranunculus flammula). Deze 
soort is meer bekend als een laag over 
de bodem groeiende tredplant. Op zich
zelf is het niet ongewoon bij dergelijke 
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Fig. 4. Kruipwilgstruweel in een primaire duinvallei in de Ainsdale dunes. 

Agropyro-Rumicion-soorten, dat ze zowel 
sterk in horizontale als in verticale rich
ting kunnen groeien; dit maakt waar
schijnlijk zelfs een belangrijk deel van 
hun geheim uit. 
Tenslotte maken we nog melding van een 
kruidenvegetatie in de landinwaarts ge
legen slacks van de Ainsdale dunes, waar
in Orchis purpurella optimaal voorkomt, 
samen met Heelblaadjes (Pulicaria dysen-
terica) en Gewone en Drienervige zegge 
Carex m'^ra en C. trinervis). De laatste 
soort wordt overigens in Engeland niet 
van de andere onderscheiden; het voor
komen van deze soort staat voor ons ech
ter vast! 

/uncus acutus- en Scirpus holoschoenus-
vegetaties 

Deze merkwaardige zuidelijke soorten zijn 
ook vegetatiekundig een nadere beschou
wing waard. In de Braunton Burrows 
komen beide soorten optimaal voor en in 

de studie van Willis et al. (22) zijn ze 
dan ook goed tot hun recht gekomen. On
der het hoofd „Rush communities" wor
den besproken een Juncetum acuti, een 
Holoschoenetum vulgaris en een Juncetum 
maritimi (zie onder). Uit deze Engelse 
omschrijving valt reeds af te leiden, dat 
de soorten tot dominantie kunnen komen. 
Vooral van /uncus acutus, de meest alge
mene soort, is dat zeer opvallend. Qua 
groeiwijze, grote pollen, en gezien de 
begeleiders, o.a. Waternavel (Hydroco
tyle vulgaris), Zilverschoon (Potentilla 
anserina) en dominant Fioringras (Agros
tis stolonifera), is deze rus een echte A-
gropyro-Rumicion-soort. die kennelijk rea
geert op milieu-instabiliteiten in de zin 
van Chr. G. van Leeuwen. De sterk wis
selende grondwaterstand in dit open mi
lieu is daarvan een der belangrijkste. In 
overeenstemming met deze beschouwings
wijze is het feit dat de grootste exempla
ren vaak op de iets hogere randen van 
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de slacks te vinden waren. Ook kwamen 
nog bloeiende planten voor in laaggelegen 
helmduinen. 
Een ogenschijnlijk geheel ander milieu van 
/uncus acutus vonden we in de Northam 
Burrows, die aan hetzelfde estuarium zijn 
gelegen als de Braunton Burrows. Hier 
groeide de soort op een zandig schor met 
wisselende grondwaterstand, wederom 
met Agrostis stolonifera en Potentilla an
serina. maar tevens met Weidetorkruid 
(Oenanthe lachenalii) en Zecweegbree 
(Plantago maritima). 
Scirpus holoschoenus ( = Holoschoenus 
vulgaris) is een soort van drogere plaat
sen in de valleien, die aan de ene kant 
van zijn amplitudo samen met /uncus acu
tus in een Caricion davallianae-vegetatie 
groeit, aan de andere kant in Koelerion-
begroeiingen gedijt, samen met Ononis 
repens, Ammophila arenaria en de over-
gangsgroep van Centaurium-Blackstonia. 

Zeerus-vegetaties 

Ook de Zeerus (/uncus maritimus) vormt 
in enkele duinvalleien, o.m. in de Braun
ton Burrows, Newborough Warren en de 
Ainsdale dunes, zeer markante vegetaties. 
meer dan dat in onze duinen het geval is. 
De beter bekende standplaats, zilte strand-
weiden, hebben we in Engeland overigens 
ook veel gezien; vaak groeiden soorten 
als Ronde rus (Juncus gerardi) en Weide
torkruid (Oenanthe lachenalii) daar als 
begeleiders. 

In de Braunton Burrows kwam de Zeerus 
meestal samen met Juncus acutus voor in 
een gecombineerde Caricion davallianae-
Agropyro-Rumicion-bcgroeiing. In New

borough Warren overheerst het Agropy-
ro-Rumicion-element, ook blijkens de tabel 
van Ranwell (15), die spreekt van een 
„closed wet Juncus maritimus-Salix asso
ciés". 
In de Ainsdale dunes tenslotte waren de 
twee juist genoemde verbonden beide pre
sent, waarbij van de landinwaartse slacks 
nog vermeld moet worden, dat Juncus 
maritimus hier voorkomt in een mozaiek 
met de reeds genoemde Orchis purpurella-
begroeiing. 

Zeevetmuurgezelschappen 

De Zeevetmuur (Sagina maritima) kwam 
reeds even ter sprake bij het noemen van 
overgangen tussen pioniergezclschappen 
van droog naar nat, in de nabijheid van 
de zee. Dit is inderdaad een van de mi
lieus waarin we deze soort hebben gezien, 
en wel samen met Hertshoornweegbree 
(Plantago coronopus) en Laksteeltje (Ca-
tapodium marinum). Een ander soort 
overgangssituatie was aanwezig in de 
Northam Burrows, waar Sagina maritima 
groeide in een zone tussen een dichte 
Koelerion-vegetatie op lage zandige kop
jes aan de hoge kant en een Juncus mariti-
mus-begroeiing op een zandig schor aan 
de lage kant. Sagina was hier enerzijds 
geassocieerd met Hertshoornweegbree 
(Plantago coronopus), Witte klaver (Tri
folium repens). Rood zwenkgras (Festuca 
rubra var. litoralis) e.d., anderzijds met 
Ronde rus (Juncus gerardi), Melkkruid 
(Glaux maritima) en Gerande schijnspur-
rie (Spergularia marginata). Men verge
lijke de analoge situatie op Gocree (21). 
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Veranderingen in vegetatie en vogelbevolking 

van het Zwarte Meer 
A. T I M M E R M A N (R.I.V.O.N.) m.m.v. J. A. F. KORIDON 

(Consulentschap IJsselmeerpolders). 

Het Zwarte Meer heeft als enig randmeer 
van het IJsselmeer een met uitgestrekte 
riet- en biezenvelden bezette oever. W a t 
het riet betreft hebben we te maken met 
natuurlijke opslag, maar de biezen zijn 

door de mens uit economische overwe
gingen aangeplant. 
Als natuurlijke opslag groeide voor 1800 
de Mattebies aan de monding van het 
Zwarte Water, op de zg. vlakte van het 
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