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De Elzenzegge (Carex elongata L.)

gevondenbij Olterterp

De zeggepollen zijn te vinden op de grens van

kaden en moeras in een klein stuk moerasbos.

s'Wlnters staat het water veel hoger. Op de

kaden staan voornamelijk Els Alnus glutinosa en

Zomereik Quercus robur. Enkele andere planten
die ik aantrof zijn: Zompzegge C. curta, Zwarte

zegge C. nigra, Geverzegge C. riparia,

Snavelzegge C. rostrata en verschillende soorten

veenmos Sphagnum sp., De Elzenzegge is in dit

bosje zeker met 50 pollen vertegenwoordigd.
Het is een soort die voorkomt in Midden Europa.
Van Zuld-Engeland tot ver in Rusland. In

Nederland komt de soort voornamelijk in het

midden en oosten voor. In Friesland is de plant
ooit in vijf uurhokken gevonden, waarvan in twee

vóór 1950. Van de drie hokken waar de plant
sinds 1950 gevonden is is deze nog in één

aanwezig (mondelinge mededeling D.T.E. van der

Ploeg). Het uurhok 11-15-55, waar de Elzenzegge
nu is gevonden ligt in de dezelfde streek waar

de plant vóór 1950 ook is gevonden.

Vóór 1950 is de Elzenzegge in Nederland in 202

uurhokken gevonden. Na 1950 in 314 uurhokken.

Het is niet waarschijnlijk, dat deze soort zich

sterk heeft uitgebreid maar de uitbreiding van

het aantal bekende vindplaatsen is vergroot door

het nauwkeurig inventariseren van de moeilijk

toegankelijke moerasbossen.
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In het kader van de Floron-inventarisaties heb

ik in 1989 vlakbij het buurtschap Heidehuizen

(uitloper van de bossen van Olterterp) een voor

mij onbekende zegge gevonden. In 1990 kon het

gedroogde materiaal niet met zekerheid op naam

worden gebracht. Dus moest er in 1991

duidelijkheid worden gezocht. Jacob Koopman en

Karst Meijer waren bereid om samen met mij het

moerasbos binnen te trekken, waar wij de

Elzenzegge aantroffen.

De Elzenzegge is een polvormende zegge met

boogvormig overhangende, scherp driekantige,
30-80 cm lange halmen. De grasgroene, vlakke

bladeren lopen geleidelijk in een punt uit. De

talrijke aartjes zijn aan de top vrouwelijk en

aan de voet mannelijk (voor een ultgebrelde

beschrijving; Zeggen in Limburg, 1988).

Elzenzegge Illustratie: Zeggen in Limburg
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