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Nieuwe vindplaatsen in Friesland van Carex aquatilis Wahlenb.

door

D.T.E. van der Ploeg(Sneek) en F. Rudolphy (Gorredijk)

Sedert de ontdekking van Carex aquatilis Wahlenb. in 1956 in de Lindevallei onder

Peperga (BAKKER & WESTHOFF, 1957) is het aantal bekende vindplaatsen van deze

boreale zegge in Friesland niet toegenomen. Dat dit, zoals zo vaak, eerder aan de

floristen lag dan aan deze Carex, bewijzen de vondsten van F. Rudolphy in 1969 in

de stroomdalen van enkele Friese riviertjes. Ook deze vindplaatsen vormen opnieuw

een bevestiging van de mededeling van KERN & REICHGELT (1954, p. 79), dat C.

aquatilis gevonden wordt in de met moerasveen opgevulde oerstroomdalen, waar deze

zich verwijden en overgaan in het oude hafgebied.
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Summary

New localities of Carex aquatilis Walhenb. in the province of Friesland, along the rivers Linde

and Boorn.

De nieuwe vindplaatsen zijn nl. de volgende:
a. langs de Linde.

1. In een tweetal drassige terreintjes ten zuiden van Oldeberkoop, aan de rand van het

stroomdalonder Zandhuizen. C. aquatilis groeit hier samen met o.a. Carex disticha,

C. rostrata,C. diandra en C. acutiformis in een ietwat rommelig aandoend terreintje

dat o.a. door paarden wordt begraasd. De groeiplaats zal in verband met voort-

gaande verkavelings- en verbeteringswerkzaamheden in de toekomst stellig ver-

loren gaan.

2. Eveneens ten zuiden van de Linde ten Z.W. van Oldeberkoop in de z.g. Graverij,

eendrassig terrein langs de Linde. Het terrein is eigendom van „It Fryske Gta" en

geniet dus bescherming,
b. langs de Boorn.

Langs de Boorn (ook genoemd Koningsdiep; Fr.: Aid Djip) was, voorzover ons

bekend, het voorkomen van C. aquatilis nog niet eerder vastgesteld. In 1969

werden hier enkele zeer rijke vindplaatsen opgespoord. Deze zijn gelegen in de z.g.

Hege Easten onder Terwispel, in het stroomdal van de Boorn.

Het gebied geniet vermaardheid als ganzenpleisterplaats, heeft sinds enige tijd de

status van Staatsnatuurmonumenten werd omgedoopt in „Van Oordt's Mersken".

De plant groeit hier

1. in een enigszins gestoord nat „blauwgraslandachtig" terrein, samen met o.a.

C. disticha en Juncus conglomeratus.
2. in dichtgroeiende sloten.

3. massaal en vegetatievormend in de drassige hooilanden gelegen tegen de Boorn.

Hier staat de Noordse Zegge samen met o.a. Carex acuta, C. rostrata, C. disticha,

waarbij C. aquatilis echter volledig domineert. Carex aquatilis staat in deze natte

hooilanden werkelijk massaal, en over een zodanig groot oppervlak als wij nog

nergens aantroffen. De boswachter S. Vooistra, die het gebied uitstekend kent,

schatte het door ons aangeduide gebied op minstens 5 a 6 ha.


