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Het blauwgrasland van het Unlân fan Jelsma

Henk Jager

GEBIED EN WATERHUISHOUDING

Het Unlan fan Jelsma ligt bij het gehucht

Goëngahuizen in hetZwettegebied in de

Lage Midden van Fryslan. Het betreft

een natuurterrein met ondiep uitge-

veende petgaten dat al op de kaart van

Schotanus (1702) als 'turfgraverij' werd

vermeld. De niet vergraven legakkers

zijn tijdens deze vervening vrij breed

gelaten. Het Unlan fan Jelsma is nu een

natuurreservaat van circa 13 ha, dat

wordt beheerd door It Fryske Gea.

Het terrein heeft een klei-op-veenbodem

en ligt in een winterpolder, met sloot-

peilen van 1,30 m beneden Nieuw Am-

sterdams Peil (NAP) in de zomer, tot

1,50 m beneden NAP in de winter. Cen-

traal door het gebied loopt een brede

tochtsloot, met een hoger streefpeil,

namelijk van 1,00 m beneden NAP. Om

verzakkingen van aangrenzendeweg en

woonerven tegen te gaan wordt dit

hogere peil tevens in de bermsloten ge-

handhaafd. De maaivelden van de leg-

akkers liggen op circa 0,40 m beneden

NAP, Binnen het natuurterreinstijgt het

grondwaterpeil in de winter tot in de

wortelzone en daalt het in de zomer-

maanden tot ongeveer 50 cm beneden

het maaiveld.

De ondiepe petgaten zijn geheelverland

en dichtgegroeid met Elzenbroek. Op de

niet vergraven legakkers komt circa 4,5

ha blauwgrasland (Cirsio dissecti-Moli-

nietum) voor.

BEHEER

Eind dertiger jaren werd dit terrein het

belangrijkste reservaat voor blauwgras-
land in Fryslan genoemd (Van der Kloot

1939). In 1957 heeft It Fryske Gea het

gebied in beheer gekregen. Sindsdien

worden de blauwgraslandenin augustus

gehooid. Het hooi wordt nog door een

boer gebruikt. De bosrandenworden om

de vijf jaar gekapt, zodat de legakkers

niet te veel worden beschaduwd en

hooiwinning mogelijk blijft. Gagelstruiken

Myrica gale worden bij het kappen van

de bosranden gespaard.
Het instandhouden van het blauwgras-
land is altijd hoofddoel van het beheer

gebleven, aangezien het om een zeer

zeldzame plantengemeenschap gaat,

die zelfs bijna volledig is verdwenen uit

Nederland. Zo kwamen aan het einde

van de 19' eeuw nog tienduizenden

hectaren blauwgrasland in Nederland

voor, maar is dit areaal in de 20' eeuw

tot enkele tientallen hectaren geslonken.

De nog resterende blauwgraslandenzijn
vele tientallen tot zelfs honderden jaren

oud, waarbij het onduidelijk is wat voor

plantengemeenschappenhieraanvooraf

zijn gegaan. Op ontwaterde en zwaar

bemeste gronden kan blauwgrasland
zich niet herstellen. Alleen in natuur-

terreinen die nog aan de waterhuishoud-

kundige basisvoorwaarden voldoen en

waarbij in de directe omgeving nog

blauwgrasland aanwezig is, is er een

kleine kans op herstel.

SOORTENSAMENSTELLING

Het blauwgrasland is een plantenge-

meenschap van onbemeste hooilanden,

waarin het basenrijke grondwater perio-

diek tot aan het maaiveld stijgt. Kleine

milieuverschillen hebben hun invloed op

de soortensamenstelling. Zo worden in

Nederland ook vier verschillende subas-

sociaties onderscheiden (Zuidhof et al.

1996). Het blauwgrasland van het Unlan

fan Jelsma wordt gekenmerkt door de

soortencombinatie van Spaanse ruiter

Cirsium dissectum, Blauwe zeggeCarex

panicea en Blonde zegge C. hosteana.

Vanwege het frequente voorkomen van

Borstelgras Nardus stricta, Tandjesgras
Danthoniadecumbens, Fijn schapegras

Unlan fan Jelsma Foto: Anton Huitema

Spaanse ruiters Archief It Fryske Gea

Grote delenvan het Lage Midden van Fryslân waren vroeger bedekt met blauwgrasland. Tegenwoordigzijn hiernog maar enkele

splinters van over en zijn deze karakteristieke vegetaties van vochtige, schrale hooilanden één van ons meest bedreigde

vegetatietypes. In Fryslân zijn op enkele plekken nog blauwgraslanden te vinden. Daarvan is de ‘Btaugêrzen fan Eagmaryp’ het

grootste aaneengeslotenblauwgraslandreservaatvan Nederland en het ‘Unlân fan Jelsma’het meest bijzondere. In deze bijdrage
komen de unieke plantengemeenschappenvan het Unlân fan Jelsma aan bod.
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Festuca tenuifoliaen Heideklauwtjesmos

Hypnumjutlandicum is de gemeenschap

tot de subassociatie met Borstelgras

nardetosum te rekenen.

Zeggen en grassen vormen de hoofd-

massa van dit type blauwgrasland. In het

Unlan fan Jelsma zijn dit vooral Blauwe -

en Blonde zegge, Borstelgras, Pijpen-

strootje Molinea caerulea en Tandjes-

gras. Van de tweezaadlobbigen zijn

Spaanse ruiter en Blauwe knoop Succisa

pratensis de enige die frequentaanwezig

zijn. De bedekkingen van de moslaag

zijn gering, maar de slaapmossen Ge-

woon haakmos Rhytidiadelphus squar-

rosus, Groot laddermos Pseudosclero-

podium purum en Heideklauwtjesmos
komen constant voor.

VERGELIJKING MET HISTORISCHE

GEGEVENS

De oudst bekende vegetatieopname van

het Unlan fan Jelsma dateert van 1955

(zie tabel 1). Deze opname laat zien dat

hier toen meer planten van moerassige

omstandigheden in het blauwgrasland

stonden, zoals Kattenstaart Lythrum

salicaria, Moeraswederik Lysimachia

thyrsiflora , Wateraardbei Potentilla

palustris en Zomprus Juncus articulatus.

Ook blijkt uit deze opname dat Grote

ratelaar Rhinanthus angustifolius, een

plant die haar optimale waarde vindt in

het Dotterbloem-verbond, destijds even-

eens in dit blauwgrasland stond.

Blauwgraslanden zijn belangrijke reser-

vaten voor bedreigde plantensoorten.

Tabel 2 illustreert dit. Hierin staan alle in

1999 in het Unlan fan Jelsma aanwezige

plantensoorten van de nieuwe Rode Lijst

(Van der Meijden ef al. 2000), zes in

totaal. Uiterst belangrijk zijn Blonde

zegge en de hier in 1980 ontdekte

Knotszegge Carex buxbaumii.

In tabel 3 worden de resultaten van 12

opnamen uit 1980 vergeleken met de

resultaten van evenzoveel opnamen uit

1999. Deze tabel laat een afname van

de soortenrijkdom zien. Met name

tweezaadlobbigen zijn achteruitgegaan.

Het betreft graslandsoorten van de wat

voedselrijkere omstandigheden, waar-

onder Gewone brunelPrunella vulgaris,

Grote ratelaar, Knoopkruid Centaurea

jacea, Smalle weegbree Plantage

lanceolata en de tevens van een zure

omgeving afhankelijke Egelboterbloem

Ranunculus flammula. Verder enkele

soorten dieoptimaler gedijen in voedsel-

rijke natte strooiselruigten, zoals Grote

wederik Lysimachia vulgaris, Kat-

tenstaart en Poelruit Thalictrum flavum.

De voor blauwgrasland kenmerkende

soorten zijn echter niet achteruitgegaan.
In 1980 kwamen er gemiddeld22 soor-

ten vaatplanten in een blauwgrasland-

opname voor. In 1999 waren dit er ge-

middeld nog maar 12 (inclusief mossen

15). Deze soortenverarming kan dus,

zoals hierboven wordt uitgelegd, worden

toegeschreven aan de toegenomen

voedselarmoedeof verschraling.

BEHEERSAANBEVELING

Blauwgraslanden zijn afhankelijk van

verschraalde milieus, waarin een laag

fosfaatgehalte een belangrijke groei-
beperkende factor is. De mens hield het

blauwgrasland in stand door afvoer van

voedingsstoffen via het gemaaide ge-

was. De aldus onttrokken voedingsstof-
fen werden op 'natuurlijke' wijze weer

aangevuld door boezemwater (laag-

veen) of kwel (zandgronden). Zonder

een noemenswaardige invloed van één

van deze watertypen veranderen blauw-

graslanden bij eenzelfde beheer uitein-

delijk in heischrale graslanden met een

(nog) geringere gewasopbrengst, uit-

sluitend gevoed door verzurend regen-

water. Om de hooiopbrengst te verho-

gen werden verzuringgevoelige blauw-

graslanden daarom vroeger incidenteel

bemest met organisch materiaal. Hei-

schrale graslanden waaraan blauwgras-

landen zijn voorafgegaan vinden we

tegenwoordigvooral in verdroogde laag-

veengebieden (met als gevolg regen-

waterverzuring), waaronder in Fryslan in

De Deelen, het Easterskar, de Kraan-

lannen en de Rottige Meenthe.

Ook in het Unlan fan Jelsma doet

bovenstaande zich voor. Waarschijnlijk

is het oorspronkelijke blauwgrasland

(vermoedelijk de subassociatie met

Melkeppe) hier door regenwaterverzu-

ring al omstreeks 1955 veranderd in de

subassociatie met Borstelgras. Deze

subassociatie wordt namelijk geka-
rakteriseerd door een aantal heischrale

soorten.

Bij een verdergaand verschralingsbe-

heer dreigt ook het Unlan fan Jelsma

over kortere of langere tijd te veran-

deren in minder zeldzaam heischraal

grasland.

Herstel van het oorspronkelijke blauw-

grasland (van voor 1955) door uitwen-

dige beheersmaatregelen, zoals de aan-

Nederlandse naam Unlan fan Jelsma, Aantal legakkers waarop Nationale Rode lijst Wetenschappelijke naam

omvang groeiplaats soort voorkomt (n=23) zeldzaamheid

Blonde zegge ca. 45.000 m
2

22 zeldzaam Bedreigd Carex hostana

Borstelgras ca. 45.000 m
2

22 algemeen Gevoelig Nardus stricta

Draadzegge ca. 50 m
2

8 vrij zeldzaam Kwetsbaar Carex lasiocarpa

Klokjesgentiaan 1 exemplaar 1 algemeen Gevoelig Gentiana pneumonanthe

Knotszegge ca. 50 m
2

1 zeer zeldzaam Gevoelig Carex buxbaumii

Spaanse ruiter ca. 45.000 m
2

23 zeldzaam Kwetsbaar Cirsium dissectum

Tabel 1. Vegetatieopnameblauwgrasland Unlan fan Jelsma uit 1995 door Chr. G. Van Leeuwen

en wijlen J. Vlieger. (Verklaring: + = weinig individuen, bedekking < 5% , 1 = talrijk, <

5%, 2m = zeer talrijk, < 5%, en 4 = willekeurig, 50-75%)

Tabel 2. Rode-lijstsoorten vaatplantenblauwgrasland Unlan fan Jelsma 1999

Jaar 1955 Maximale hoogte kruidlaag 60 cm

Bedekking totaal 95% Gem. hoogte (hoge)kruidlaag 10 cm

Blauwe zegge 4 Pinksterbloem +

Zomprus 2m Wateraardbei +

Geelgroene zegge 2m Veenpluis +

Spaanse ruiter 2m Moeraswederik +

Biezenknoppen 2m Grote wederik +

Pijpenstrootje 2m Grote kattenstaart +

Borstelgras 2m Wilde gagel +

Riet 2m Egelboterbloem +

Tandjesgras 2m Grote ratelaar +

Blonde zegge 1 Grauwe wilg +

Moerasstruisgras 1 Rood zwenkgras s.l. +

Gewoon reukgras +

Nederlandse naam Unlan fan Jelsma,

omvang groeiplaats

Aantal legakkers waarop

soort voorkomt (n=23)

Nationale

zeldzaamheid

Rode lijst Wetenschappelijke naam

Blonde zegge ca. 45.000 m
2

22 zeldzaam Bedreigd Carex hostana

Borstelgras ca. 45.000 m
2

22 algemeen Gevoelig Nardus stricta

Draadzegge ca. 50 m
2

8 vrij zeldzaam Kwetsbaar Carex lasiocarpa

Klokjesgentiaan 1 exemplaar 1 algemeen Gevoelig Gentiana pneumonanthe

Knotszegge ca. 50 m
2

1 zeer zeldzaam Gevoelig Carex buxbaumii

Spaanse ruiter ca. 45.000 m
2

23 zeldzaam Kwetsbaar Cirsium dissectum
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leg van een hoogwaterbuffer rondom

het reservaat waardoor de wegzijging
afneemt en de invloed van basenrijke

boezemwater weer toe kan nemen, is

hier echter niet mogelijk, vanwege direct

aangrenzende erven. Om het blauw-

grasland te behoudenkunnen daaromin

de toekomst incidentele bemestingen

met organisch materiaal nodig zijn

(eerst alleen in proefvlakken, bijvoor-
beeld met hekkelmateriaal dat snel ver-

teert en waar redelijk veel voedings-

stoffen in zitten).

Jaar 1980 1999

Aantal opnamen 12 12

k BLAUWGRASLAND CIRSIO DISSECTI-MOLINIETUM

Blonde zegge V 1 V 1' Carex hostiana

Blauwe zegge V V 1 Carex panicea-

Spaanse ruiter v V Cirsium dissectum

Kruising Blonde x Geelgroenezegge III V Carex x fulva

d Knotszegge [| Carex buxbaumii

k VERBOND VAN BIEZENKNOPPEN EN PIJPENSTROOTJE JUNCO-MOLINIO

Blauwe knoop IV IV Succisa pratensis

d Pijpenstrootje V V 1 Molinia caerulea

Moerasstruisgras V IV Agrostis canina

Tormentil III I Potentilla erecta

Klokjesgentiaan ! Gentiana pneumonanthe

k PIJPENSTROOTJE-ORDE MOLINIETALIA

Biezenknoppen II* I Juncus conglomeratus

Dichtbloemige veldbies I Luzula multiflora ssp. multiflora

d Grote wederik IV III Lysimachia vulgaris

Gewoon puntmos III Calliergonella cuspidata

k KLASSE DER MATIG VOEDSELRIJKE GRASLANDEN MOLINIO-ARRHENATHERETEA

Gewoon haakmos V Rhytidiadelphus squarrosus

Knoopkruid IV I Centaurea jacea

Gewone brunel III Prunella vulgaris

Gestreepte witbol II I Holcus lanatus

Scherpe boterbloem I Ranunculus acris

Veldzuring I Rumex acetosa

d Gewoon reukgras V II Anthoxanthum odoratum

Fioringras II Agrostis stolonifera

Grote ratelaar III Rhinanthus angustifolius

Smalle weegbree IV Plantagolanceolata

Paardenbloem II Taraxacum species
Waterkruiskruid I Senecio aquaticus

b KLASSE DER HEISCHRAAL GRASLAND NARDETEA

Borstelgras V* V* Nardus stricta

Heide-klauwtjesmos V* Hypnum jutlandicum

Tandjesgras V* IV Danthonia decumbens

Fijn schapegras Ml Ml Festuca ovina ssp. tenuifolia

b OVERIGE SOORTEN

Riet V V Phragmites australis

Groot laddermos V Pseudoscleropodium purum

Geelgroenezegge IV I Carex oederi ssp. oedocarpa

Egelboterbloem V I Ranunculus flammula

Zwarte els IV Alnus glutinosa

Poelruif III I Thalictrum flavum

Grote kattenstaart III Lythrum salicaria

Kruipganzerik III Potentilla anglica

Kruipwilg III I Salix repens

Geoorde + Grauwe wilg II I Salix aurita + cinerea

Sporkehout II Rhamnus frangula

Moerasviooltje II Viola palustris

Veenpluis £ ! Eriophommangustifolium
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Tabel 3. Vergelijkingstabel blauwgraslanden van het Unlan fan Jelsma uit 1980 (uit Hosper 1981) en 1999 (Jager). (Verklaring: Frequentieklassen

(aantal opnamen met de soort gedeeld door het totale aantal opnamen) zijn: I = 1-20%, II = 21-40%, III = 41-60%, IV = 61-80% en V = 80-

100%. Bedekkingklassen (aantal opnamen van een soort gedeeld door de opgetelde bedekking) zijn:
*

= 5-10%, '= 10-20% en
111

= 20-40%,

Overig: k = kensoort, d = differentiërende soort, o = overige soort van de klasse en b = begeleidende soort.)

Jaar

Aantal opnamen

1980

12

1999

12

k BLAUWGRASLAND CIRSIO DISSECTI-MOLINIETUM

Blonde zegge V
1 V" Carex hosdana

Blauwe zegge V1 V' Carex panicea

Spaanse ruiter V V Cirsium dissectum

Kruising Blonde x Geelgroenezegge III V Carex x fulva

d Knotszegge Carex buxbaumii

k VERBOND VAN BIEZENKNOPPEN EN PIJPENSTROOTJE JUNCO-MOLINIO

Blauwe knoop IV IV Succisa pratensis

d Pijpenstrootje V V Molinia caenjlea

Moerasstruisgras V IV Agrostis canina

Tormentil III i Potendlla erecta

Klokjesgentiaan 1 Gendana pneumonanthe

k PIJPENSTROOTJE-ORDE MOLINIETALIA

Biezenknoppen ir i Juncus conglomeratus

Dichtbloemige veldbies i Luzuta multiflora ssp. mulddora

d Grote wederik IV in Lysimachia vulgaris

Gewoon puntmos in Calliergonella cuspidata

k KLASSE DER MATIG VOEDSELRIJKE GRASLANDEN MOLINIO-ARRHENA THERETEA

Gewoon haakmos V Rhytidiadelphus squarrosus

Knoopkruid IV i Centaurea jacea

Gewone brunel III Prunella vulgaris

Gestreepte witbol II i Holcus lanatus

Scherpe boterbloem 1 Ranunculus acris

Veldzuring 1 Rumex acetosa

d Gewoon reukgras V n Anthoxanthum odoratum

Fioringras II Agrosds stolonifera

0 Grote ratelaar III Rhinanthus angusdfolius

Smalle weegbree IV Plantagelanceolata

Paardenbloem II Taraxacum species

Waterkruiskruid 1 Senecio aquadcus

b KLASSE DER HEISCHRAAL GRASLAND NARDETEA

Borstelgras V* V* Nardus stricta

Heide-klauwtjesmos V* Hypnum judandicum

Tandjesgras V* IV Danthonia decumbens

Fijn schapegras III III Festuca ovina ssp. tenuifotia

b OVERIGE SOORTEN

Riet V V Phragmites australis

Groot laddermos V Pseudoscleropodium purum

Geelgroenezegge IV 1 Carex ceded ssp. oedocarpa

Egelboterbloem V 1 Ranunculus dammula

Zwarte els IV Alnus gludnosa

Poelruit III 1 Thalictnim flavum

Grote kattenstaart III Lythrum salicaria

Kruipganzerik III Potendtta anglica

Kruipwilg III 1 Salix repens

Geoorde + Grauwe wilg II 1 Salix aurita + cinerea

Sporkehout II Rhamnus frangula

Moerasviooltje II Viola palustris

Veenpluis 1* 1 Eriophorum angusdfolium


