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I Inleiding
Enkele jaren geleden is de K.N.N.V.-afdeling Beveland gestart met een in-
ventarisatie van de Koedijk bij 's-Gravenpolder. Het was de eerste keer
in het bestaan van de afdeling dat gericht een gebied geinventariseerd
werd op het voorkomen van planten en vogels. Toen na een jaar dit project
voorbij was, bleek er veel belangstelling te bestaan om door te gaan met
het inventariseren. Als onde::vrerp werd het pas aangelegde Poelbos in de
gemeente Goes gekozen. Redenen voor deze keuze v¡aren de bereikbaarheid
vanaf Goes en de afwisselende landschapselementen in het nog jonge bos.
In 1978 werd gesÈart met dit project. Al spoedig werd om praktische rede-
nen besloten niet meer als één groep te werken, maar het kaf van het koren
te scheiden: plantenliefhebbers en vogelaars organiseerden zich in eigen
werkgroepen. Niet lang daarna werd ook een eigen hydrobiologische werk-
groep opgericht. De inventarisatie van het Poelbos is er zodoende de oor-
zaak van dat de verschillende werkgroepen van de grond kwamen.

In de beginperiode (en ook nog wel daarna) liep het niet allemaal van een
Ieien dakje. Het belangrijkste probleem was dat men nog naur¡¡elijks erva-
ring had met het opzetten en uitwerken van dergelijke inventarisaties. Al-
Ierlei "kinderziekten" deden zich voor. Zo werden bijvoorbeeld soorten ge-
noteerd, maar niet hoeveel. Ook werd.en geen gegevens vastgelegd over de
ornstandigheden !'¡aarin de soorten werden gevonden. Bij de verslaggeving heb-
ben deze omissies ons wel parten gespeeld. Van onze fouten hebben wij veel
geleerd en wat even belangrijk is, het enthousiasme waanlee geinventari-
seerd is heeft ook duidelijk doorgewerkt binnen de vereniging. Veel mensen
(en vooral jongeren) zijn er door geactiveerd en dat is ook het doel van
een vereniging als de onze.

Na drie jaar inventariseren is het project afgerond. Voor U ligt het resul-
taat van onze ijver op schrift. Onze dank gaat hierbij uit naar Staatsbos-
beheer d.ie zo vriendelijk was voor de vermenigvutdiging van het rapport
zorq te dragen. Vtij hopen dat het rapport Staatsbosbeheer (de beheerder van
het gebied) van nut kan zijn bij het beheer van dit gebied. Met dit ver-
slag willen wij ook een bijdrage leveren aan de viering van het 8O-jarig be-
staan van de landelijke K.N.N.V. dit jaar. En U lezer, als U zin heeft om

met ons mee te doen dan bent U van harte welkom bij onze vereniging.
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II De geschiedenis van De PoeI

De Poel ligt in het zuidwesten van de grote polder de Brede Watering
Bewesten Yerseke. Door het bijzondere landschap van het gebied, is
zijn ontstaan en historische ontwikkeling nog duidelijk na te gaan.
Voor het landschap, zoals we het nu kennen, zLjn de transgressieperi-
ode aan het begin van onze jaartelling en de menselijke handelingen
(het moeren) het belangrijkst geweest.

Omstreeks 2300 voor Ct¡ristus ontstonden in het westen van Nederland
langs de kust strandwallen. In de Subboreale periode werd hierachter
een dikke laag veen gevormd. Door de transgressieperiode, die omstreeks
300 na Ctrristus begon, kon de zee achter de strandwallen komen. Het
water maakte diepe geulen in het veenpakket en bedekte het overige veen
met een dikke laag slib. HeÈ grofste materiaal kwam langs de geulen en
kreken, het fijne slib op verder verwijderde plaatsen terecht. De over-
stromingen hadden van dit vroeger aaneengesloten veengebied een groot
aantal eiland.en gemaakt. Ðe laagst gelegen delen van de huidige Zeeuwse
en Zuidhollandse eilanden zijn nog restanten van deze oude eilanden.
Als één van de weinige oude eilandkernen heeft De PoeI het type land-
schap dat in deze transgressieperiode is ontstaan. Een aantal eiland-
kernen ging verloren (Verdronken land van Zuid-Beveland) of werden op-
nieur¡r overstroomd, andere werden sterk veranderd door her- of ruilverka-
veling (Walcheren, Schouwen-Duiveland, Ttrolen en het oude land van
Hoedekenskerke en Ellewoutsdijk) .

De verschillende bodemlagen van De Poel zijn van grote betekenis gehteest
voor de ontwikkeling van het landschap. Onder andere door klink van het
veen verschilden de kreekruggen (zonder veen in de ondergrond) en de
kommen (rnet veen in de ondergrond) soms vrij veel van hoogte. De meeste
nensen gingen op de brede kreekruggen r^¡onen. Nu zijn er nog zulke kreek-
ruggen in het noorden en oosten van De Poel. rs-Heer Arendskerke, !ùisse-
kerke, ts-Heer Hendrikskinderen, Goes, Kloetinge, Abbekinderen en de Groe
zijn hierop de woonplaatsen. De hoogteverschillen werden op den duur nog
duidelijker door de zogenaamde zel- en moernering. Men haalde dan het
veen uit de toch al lager gelegen kommen. Dit werd gebruikt als brandstof
en om zout uit te winnen. Bij opgravingen werden onlangs in 's-Heer Abts-
kerke restanten van Romeinse zoutovens uit de tweede eeuv¡ gevonden. Hier-
uit hoopt men te weten te komen hoe men vroeger zout won. Een bepaald ge-
bied werd. niet gelijkmatig over heel de oppervlakte gemoerd. Hierdoor
bleven kleirichels en smalle kleistroken staan. Dit is nog steeds te zien
aan de vele bolle weilandjes. Pas in 1599 kwam er een voorschrift dat een
gebied, nadat het gemoerd was, vlak moest zLjn. l4en begon met deze grond-
stofwinning vanuit de woonplaatsen: eerst vlakbij de dorpen, later dieper in
het Çebied. Tussen De PoeI en alle genoemde dorpen op de brede kreekrug
lopen dan ook weggetjes. De overige wegen verbinden 's-Heer .Abtskerke,
Sinoutskerke, Baarsdorp, Nisse en het verd\¡Ienen Wiksdorp met elkaar, de
echte Poeldorpen. Met behulp van de kreekresten in de kleinere kreekrug-
gen maakte men de wegen. Hierdoor liggen ze vaak wat ingesneden en lopen
kronkelig.

Het hoogste deel van Ðe PoeI ligt ongeveer een meter boven N.A.P.. het
laagste ongeveer anderhalve meÈer beneden N.A.P. Dit komt door het ver-
schil in klink en het moerneren. Het centrum van De PoeI is het laagst
gelegen deel. De Poel vormt een kom, doordat langs de rand hogere delen
voorkomen. Het midden van De Poel heeft dan ook een slechte naÈuurlijke
afwatering. Voordat dit verbeterd werd, stonddit gebied bijna helemaal
blank. AIIeen de hogere kreekruggetjes bleven droog. Hierop kwamen de
meeste boerderijen en ontstonden de Poeldorpen. Deze dorpen konden zich
echter niet goed uitbreiden door de hoge waterstand in de winter.
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Q de kreekruggetjes kon men, zij het niet zo goed, enige akkerbouw
en fruitÈeelt bedrijven. De ragere gebÍeden werden ars weiland ge-
bruikt. Door de minder geschikte grond, het r¡ele water en het hob-
belige terrein, is akkerbouw daar onmogelijk. De natuurlijke facto-
ren zijn nog steeds erg belangrijk om de boden goed te kunnen gebrui-
ken.

Toen de mensen De Poel voor landbouw gingen gebruiken, werden de gron-
den verdeeld. Deze verdeling had een onregelmatige blokverkaveling tot
gevolg, de zogenaa¡nde "Blockflur". Deze soort verkavelÍng vind je ook
in Groningen, Friesland, het Kampereiland en nog op enkele andere
Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden. Erg belangrijk voor zulk soort, land-
schappen zijn de terpen. Hier spreekt men van vliedbergen of vluchtheu-
vels en ze komen aan de rand van de dorpen voor. Deze heuvels dierrien
a1s vluchtplaats voor mensen en vee bij overstrorningen.

rn de twaalfde eeuw begon men voor het eerst een dijk aan te reggen
rond de Brede watering. De weeltjes achter deze dijk bewijzen dat, hij
wel eens overstroomd is gevreest. Na de inpordering van het oude rand,
begon men ook het aanslibbende land rond het oude eiland in te polde-
ren. Dit poldergebied ligt hoger (hoger opgeslibd en minder klink dan
De Poel) en heeft veel dijken. Deze gronden kan men wèl voor akkerbouw
gebruiken, omdat ze kalkrijk en van betere kwaliteit zijn. Door de be-
groeiing verschillen het oude en het nieuwe land nog sterker van elkaar.
De nieuwe polders zijn open, alleen de dijken zijn begroeid, tenrijr de
rand van De PoeI een gesloten heggenlandschap heeft. Alleen langs de ho-
ger gelegen rand groeien deze heggen. Het gebied niddenin ligt het, laagst
gn is helemaal open. De Poel en omgeving vorrnen een afwisselend landschap,
dat zijn ontstaan nog duidelijk laat zien.
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III Beschrijving van het Poelbos

In het kader van de ruilverkaveling is in het jaar 1975 het Poelbos
aangeplant als recreatieobject voor de nabijgelegen woonkernen Goes,
ts-Heer Hendrikskinderen en rs-Heer Arendskerke. Bij de aanleg van
het bos is uitgegaan van de oorspronkelijke situatie: de verschillen
in hoogte en de aanwezige drinkputten en slootjes zijn gehandhaafd.
Ook is de aard. van de beplanting aangepast aan de gesteldheid van de
bodem. Op de laagst gelegen delen van het gebied, die regelmatig on-
der water staan, zijn elzen en wilgen aangeplant. De hoger gelegen de-
Ien zijn beplant met populier, iep, els en es als hoofdhout. Voor aan-
vulhout werden eik, hazelaar en berk en d.iverse struiken gebruikÈ. De
meest belangrijke van deze struikachtigen zijn: meidoorn, vlier,
lijsterbes, sleedoorn en diverse roosachtigen.
In het bos zijn verschillende sÈukken niet beplant. Zij vormen de
speelweiden voor het pubtiek. Hierdoor ontstaat een afwisseling die
tezamen met de aanwezige drinkputten en vijvers leidÈ tot een boeiend
en afwisselend landschap.

Het bos bestaat uit twee delen. Het grootste, oostelijk gelegen deel is
ten zuid.en van rs-Heer Hendrikskinderen gesitueerd; het kleinere, vtes-
telijk gelegen deel grenst aan 's-Heer Arendskerke. De twee delen zijn
met elkaar verbonden door een fietspad, waanran de zijkanten beplant
zijn meÈ meidoorn en wilgen. Het westelijke deel van heÈ bos (Arendsbos)
maakt een volwassener indruk dan het oostelijk deel omdat oude oorspron-
kelijke meidoornhagen opgenomen zijn in het beplantingsplan. Het Arends-
bos grenst voor een deel aan een nog ongeschonden stukje Poel. Dit ter-
rein met zijn heggen en weitjes draagt bij tot de attractiviteit van dit
bosgebied. In het oostelijk deel (Hendriksbos) waren slechts sporadisch
meidoornhagen aanwezig, zodat dit bos bijna geheel uit jonge aanplant
bestaat. Het Hendriksbos grenst aan bouw- en weiland. Het weidegebied
is, hoewel beperkt van omvang, erd in trek bij weidevogels, \^¡aarover men
in dit rapport meer kan lezen.
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IV Paddestoelen

IV.1. Inleiding
Tijdens onze speurtochten door het Poelbos komen we zowel
saprofieten als parasieten tegen. De saprofieten verkrijgen
hun voedsel uit rottende plantendelen en d.ood hout. De para-
sieten, welke we in heL Poelbos tegen kwamen, halen hun voed-
sel uit levende bomen. Het opnemen van voedsel vindt plaats
door het mycelium (zwamvlok). De paddesÈoelen zelf zijn de
vruchten, terwijl het mycelium de eigenlijke plant vormt. Dat
rrycelium bestaat uit zwamdraden die uitgebreide en dichte
vlechtwerken in het substraat kunnen vormen.

IV.2. De rol van paddestoelen in de natuur

De bladgroen bevattende planten nemen een sleutelpositie in
de natuur in. Zij kunnen namelijk de zeer ingewikkelde sÈoffen
waaruit houÈ, wortels, bladeren enz. bestaan, opbouwen uit kool-
zuur (uit de lucht) en water met behulp van het zonlicht. Voor
de opbouw zijn echter ook nog een aantal andere stoffen nodig,
de "anorganische". Als de planten afsterven blijven de organi-
sche stoffen achter. Daarvan kunnen de groene planÈen echter
zelf niet opnieuw profiÈeren, want hr:n wortels kunnen geen
organische stoffen opnemen en er ook geen anorganische uithalen.
Gezien de onvoorstelbaar grote hoeveelheid organisch materiaal,
die elk jaar vrijkomt, zouden de groene planten zLchzeLf }:re1l-

Ieven onmogelijk maken. Het afbraakproces van dat organisch af-
val wordÈ in werking gezet door de dieren, de niet-groene plan-
ten en de bacteriën. Deze kunnen de organische stoffen, waaruit
hun lichamen bestaan, niet zelf vormen, maar ze leven direkt of
indirekt van die stoffen welke de groene planten hebben opge-
bouwd. Ze voeden er zich mee, waardoor deze stoffen telkens wor-
den omgezet, maar ook op den duur worden afgebroken tot eenvou-
diger stoffen.
Een zeer belangrijke rol spelen nu hierbij de paddestoelen en de
schimmels met hun overal doordringende zwamdraden. Hun eindpro-
dukten zijn water, kooLzuur en anorganische zouten, die nu \^Ieer
door de groene planten kr:nnen worden gebruikt. zo ongeveer gaat
de omzettings- en afl¡raakfunktie die de ztìIaûtmen in de kringloop
van stoffen in de natuur vervullen

IV.3. Methode van inventarisatie
De paddestoelen werden niet alleen langs \¡/egen en paden gezocht'
maar ook in de bospercelen, langs slootkanten en putten. De in-
ventarisatie is aangevangen op 23 mei 1978 en beëindigd op 21

maart 1981. Voor het determineren werd gebruik gemaakt van diver-
se boekwerken (zie literatuurlijst), terwijl zo nu en dan een be-
roep kon worden gedaan op de heer L. de Bruijn. Verd,er werd door de
heer J. van Dieren van het Proefstation voor de fruitteelt te
V,Iilhelminadorp Stereum purpureum aan de hand'van sporen microsco-
pisch gedetermineerd. Ik dank beide heren voor hun medewerking.

(¡
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Het inventariseren geschiedde als regel één keer per maand het
gehelejaar door met uitzondering van de wintermaanden 1978-!979.

IV.4. Resultaten

Het Poelbos werd ingeplant in het )aar 1975. Het is begrijpelijk
dat er in 1978 in verband met het ontbreken van organisch mate-
riaal, slechts zeven verschillende soorten paddestoelen werden
gevonden. Het Meniezwammetje (Nectria cinnabarina) was het eerste
dat gevonden werd op een boompje dat niet in de groei r^las gegaan.
Verder werden de Reuzenbovist (Bovista gigantea) , de lrleidekring-
zwam (Marasmius oreades) en de Anijschampignon (Agaricus arvensis)
gevonden, deze drie kwamen al in De Poel voor voordat het bos
werd ingeplant. Op enkele oude iepen, welke er al jaren staan,
verschenen de Zadelzwam (Polyporus qquamosus) en de Ruige boom-
zvtarn (Inonotus hispidus), wat een echte belevenis was. Toen we

de Ruige boomzv¡am op 10 augustus 1978 voor de eerste keer ontdek-
ten, was hij zo groot als een oliebol. Hij groeide uit tot een
breedte van 31 centimeter en bereikte een dikte van 18 centimeter
op 22 augTustus van hetzetfde jaar. Het is voor de boom een scha-
delijke zwam (parasiet), welke echter zeer zeLden voorkomt. In
1979 werd, er geen spoor van de Ruige boomzwam gevonden. Overigens
was 1979 een zeer slecht jaar voor de paddestoelen in Het Poelbos.
1980 was een beter jaar, op 4 april vonden r^/e een atrammetje zon-
der Nederlandse naam, Panaeolus sphinctrinus. fn 1980 verscheen
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ook de Ruige boomzwam weer, maar nu nog groter en op een andere

zijdevandezelfdeboomstam.@kdeZadelzwamwashTeerpresent.

Er kwam nu door afgevallen blad, dode brandnetels en distels en

snoeihout veet orgánisch materiaal vrij ' zo $Ias er veel gesnoeid

aan de esdoorns in ae omgeving van put 22, op dit snoeihout kwam

het Meniezwammetje (Nectria cinnabarina) het gehele jaar zo mas-

saal voor dat er een rode gloed over lag. In de met populieren

beplante bosgedeelten wemelde het van de Kopergroenzl^¡alnmen

(Stropharia aeruginosa) op het afgevallen blad' Geven deze zwam-

men de voorkeur aan
populieren? Verder
zijn door Staatsbos-
beheer de bermen van
de wandel- en fiets-
paden, h/aar veel gras
en brandnetels ston-
den, besPoten met
herbiciden. OP het oP

deze wijze verkregen
substraat groeiden
verschillende soorten
kleine paddestoelen,
zoals het Bleek nest-
zwammetje (C\zathus oI-
Ia) op dode takjes van
brandnetels.
De soorten die we von-
d.en op grazíqe Plaatsen
zijn de Vteidekringzwam

lvtsT zwnnnETÏE

(Marasmius oreades), de

Geschubde Inktz!,Iam (Coprinus comatus) , de Gevoorde inktzwam (Co-

prinus plicatilis) en de Glimmerinktzwam (Coprinus micaceus) ' De

laatste komt veel op rottend hout voor, in dit geval op rottend
gemaaid gras en op ,,i.t opgeruimde plantendelen. De Anijschampig-

non (Agaricus .arvãnsis) is in juli 1978 gevonden bij put 1 ' en in
septemúer 19BO in de omgeving van pul 22 aan de slootkant'

AiltseHAl'lPl6¡/oU-
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De Reuzenbovist (Bovista gigantea) werd op diverse plaatsen op
de grasmat gevonden. op 23 oktober 1980 in vrij grote aantal-
Ien, één keer twaalf stuks dicht bijeen. Een enkele daarvan
stond. tussen de brandnetels. Vervolgens was er de Dooiergele
mestzwam, op het eerste gezicht denk je dan" "Hoe kan dat?",
maar als je je dan realiseert dat je op een ruiterpad bent,
verklaart dat al heel wat. Verder vonden we in september 1980
het Kaneelkleurig breeksteelÈje (Conocybe tenera), Helmycena (My-
cena galericulata) en de Vettige diksteel (Collybia butyracea).

Op 6 januari 1981 vond ik verschillende soorten, die we nog niet
eerder hadden opgemerkt. Het was toen warm voor de tijd van het
jaar en zeer nat. lrle vonden: het Geweizwammetje (Xylaria hypo-
xylon) in een esdoornbosje bij puL 22 op een stuk hout dat er
waarschijntijk al voor de aanleg van het bos lag, Oranje drop-
zwam (Dacrymyces stillatus) op een dode vliertak, Hoekig schors-
schijfje (Diatrype disciformis), komt veel op snoeihout van po-
pulieren voor, en Schorsbreker (Vuilleminia comedens). Verder
vonden we de Gerimpelde Korstzwam (Stereum rugosum) op dode po-
pulieretakken en de lfitte plakkaatzwam (Coriolellus sinuosus) op
snoeihout. In februari en maart van 1981 hebben vre geen nieuwe
ontdekkingen meer gedaan.

fv.5. Conclusies

In de laatste vijftig jaar heeft op grote schaal "biotoopvernie-
tiging" plaats gehad door ontginning, verkaveling, ont\^¡atering'
bebouwing, wegenaanleg enz. Laten we hopen dat door de aanleg en
heÈ niet aI,te schoon houden van Het Poelbos v/eer een gunstig
biotoop voor paddestoelen kan ontstaan. Zo zal het laten liggen
van snoeihout aI een gnrnstige voorwaarde scheppen voor de groei
van paddestoelen, die op hun beurt de groei van het bos kunnen
beÍnvloeden door het vrijmaken van anorganisch materiaal. In het
aanvangsjaar 1978 \^/erden zeven verschillende soorten paddestoelen
gevonden, na afloop van de inventarisatie in maart 1981 was dat
opgelopen tot 25 soorten, r^/aarvan vier niet gedetermineerd konden
worden.

IV.6. Literatuur
K.N.N.V.

Lange, Morten
Ttallingii, Frans

V,letenschappelijke mededeling no. 34,
De geslachten der Agaricales.
Elseviers paddestoelengids .

Paddestoelen, een vreemde wereld.

11
15

IV.7. Tabellen

Tabel 1. Aantal invenÈarisaties en gevonden soorten per jaar.

1978 7979 1980 1981

Aantal invenÈarisaties
Aantal soorten

10 3

7
7
7 4
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Tabel 2. Lijst van gevonden soorten met indicatie van aan-
tallen.

Soortsnaam volgens Morten Lange, '74

Meniezwammetje
Hoekig schorsschijfje
Geweizwammetje
Schorsbreker
Paarse korstzwam
Gerimpelde korstzwam
Ruige boo¡t${am
$¡itte Plakkaatzwam

Zadelzv¡a¡n
Vettige diksteel
Helmmycena
Weidekringzwam
Anijschampigmon
Geschubde inktzwam
Gevoorde inktzwam
Glimroerinktzwam
Kaneelkleurig breek-
steeltje
Dooiergele Mestzwam
Reuzenbovist
Bleek nestzwarunetje

Nectria cinnabarina
Diatrype disciformis
Xylaria hypoxylon
Vuilleninia comedens
Stereum purpureum
Stereum rugosum
Inonotus hispidus
Coriolellus sinuosus
(Poria vaporaria)
Polyporus squ¿rmosus
Collybia butyracea
llycena galericulata
Marasmius oreades
Agaricus arvensis
Coprinus comatus
Coprinus plicatilis
Coprinus rnicaceus

Conorybe tenera
Bolbitius vitellinus
Bovista gigantea
CyatTrus oIla
Panaeolus sphinctrinus

d
c
a
d
b
a
a
b

a
a
a

a
b
b
b

a
a
c
b
b

Verklaring tabel 2.

a zeLdzaam in Het Poelbos, 1 - 3 exemplaren-
b vrij zeldzaam in Het Poelbos, 3 - 10 exemplaren.
c vrij algemeen in Het Poelbos, 10 - 25 exemplaren.
d algemeen in Het Poelbos, 25 - 100 exemplaren.
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V De MoSSEN

V. L. Inleiding
De mossen, die in dit hoofdstuk vermeld sÈaan, zijn tijdens de
maa¡rden januari, februari en maart 1981 verzameld en gedetermi-
neerd. Dat is dus een zeer kort tijdsbestek voor een totaalbeeld
wat betreft de mosflora in Het Poellcos. De hogere planten en
paddestoelen bijvoorbeeld, werden tíjdens een periode van drie
jaar geinventariseerd en gedurende alle jaargetijden geobserveerd.
De mossen zijn gedurende een periode van minder dan één jaar ver-
zameld en bekeken. Het is duidelijk dat men op deze manier nogal
wat mist aan soorten. Zo komen er onder de mossen bepaalde soor-
ten voor die men vooral in het voorjaar aan kan Èreffen en andere
soorten die men juist in het najaar kan zien. Daarnaast zijn er
mossen die later in het jaar sporenkapsels krijgen en daardoor
pas opvallen in mosvegetaties. ondanks dit alles heb ik toch zo
intensief mogelijk de mossen geinventariseerd en ik hoop dat u
zich nu enigszins een beeld kan vormen van $tat HeÈ Poelbos ons
bryologisch te bieden heeft.

Het Poelbos belooft een interessant terrein te worden, want het
is een kompleks gebied waar enkele milieus voorkomen en in elkaar
overlopen.
Zo zi-1n er onder andere de milieuovergangen:
1. nat - droog
2. zouE - zoe1¡-
3. voedselrijk - voedselarm
4. kleiige bodem - zandige bodem
Daar er in Het Poelbos enkele milieus en verscheidene ¡nilieuover-
gangen voorkomen, kan men verqrachÈen dat het bos rijk is aan mos-
soor.ten. Voor een uitvoerige terreinomschrijving verwijs ik u naar
het inventarisatierapport van de planten.

v.2. Indeling en naamgeving

Het plantenrijk kan men indelen in 13 hoofdafdelingen, de Mossen
(Bryophyta) vormen één van deze hoofdafdelingen. De Mossen worden
op hun beurt,'r^Ieer ondersched-den in twee klassen: de Bladmossen en
de Levermossen.

1. Bladmossen (Musci)

De planten zijn opgebouwd uit stengels en blaadjes, maar in
plaats van wortels zijn er RlrizoÍden (wortelachtige orgaantjes,
celdraden) waar te nemen.
De blaadjes staan in drie rijen langs de stengel.
De Bladmossen worden \^¡eer verdeeld in twee groepen:

a. De orthotrope of Acrocarpe Bladmossen (fig. 1)

De eerste groep omvat de rechtopstaande (orthotrope) BIad-
mosser¡, die bovenin de mosplant het geslachtsolgaan hebben en
daarom ook bekend staan onder de naam Topkapselmossen (Acro-
carpe Musci). AIs er een eicel bevrucht wordt, dan ontstaat
er een zygohe. Deze zygo:-:e groeit uit tot een sporenkapsel van-
uit het vrouwelijk geslachtsorgaan. vandaar de naam Topkapsel-
mos, want de basis van de kapselsteel bevindt zich bovenin de

mosplant, zodoende staat de kapselsteel op het Èopje van de

mosplant (ganetoPhlr!) -
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b. De Plagiotrope of Pleurocarpe Bladmossen (fig. 2)
Ðe Lweede groep bestaat uit de Liggende (elagiotrope)
Bladmossen of Slaapmossen. De geslachtsorganen (en
daardoor dus ook de sporen kapsels) bevinden zich bij
deze planten niet op de top, maar ergens op de hoofd-
stengel of op de zijtakken (Pleurocarpe Musci).

2. Levermossen (Hepaticae)
Ook de Levermossen vallen in twee groepen uiteen:
a. De Bebladerde Levermossen (Folieuze Hepaticae, Fi9. 3)

Ongeveer B0 procent van d.e Levermossen is folieus. Deze
mosplantjes hebben stengels en blaadjes, de blaadjes
staan duidelijk in twee rijen langs de stengel, soms
met een derde rij, waarvan de blaadjes veel kleiner zijn,
aan de onderzijde van de stengel. Het geheel maakt een
sterk afgeplatte indruk.

b. De Bladvormige Levermossen (Thalleuze Hepaticae, Fig. 4)
Bij deze tevermossen ziet men geen onderscheid in steng-
eI en blad. Het zijn bladvorrn-ige strukturen die als plak-
katen onder andere op de bodem en tegen muren groeien.
Enkele Thalleuze Levermossen vertonen een habitus (uiter-
fijk) met vertakte platte stroken, deze vorm doet wel eens
denken aan de bruinwieren van de Fucus-groep. In het alge-
meen kan men zeggen dat de Levermossen eenvoudiger van
bouw zijn en daardoor veel lijken op Iagere planten.

Naar mijn mening krijgen de mossen nog steed.s niet de aandacht
die zij verdienen, ze worden al van oudsher over het hoo¡6 ge-
zien. Dat is ook een van de redenen dat veel mosjes al-leen maar
een wetenschappelijke naam dragen. Daarentegen hebben alle bomen,
struiken en bloemplanten een alledaagse naam, soms heeft één
plant verschillend.e namen, die per streek nog kunnen variëren.
Gelukkig hebben mosssoorten die algemeen voorkomen of opvallen
door hun uiterlijk of kleur een alledaagse naam. Vergeleken met
allerlei felgekleurde bloemplanten en andere planten die door
hun omvang of uiÈerlijk niet over het hoofd te zien z:-jn, komen
de mossen er bijzonder bekaaid van af.

Daarom hoop ik dat ik met dit verslag mensen enthousiast kan ma-
ken voor het bestuderen van mossen en dat zij op z'n minst meer
aandacht schenken aan deze planten. Vtel moet ik echter toegeven
dat men er veel voor over moet hebben om deze bijzondere plantjes
te bestuderen, menig bryoloog wordt rondkruipend of plat op de
buik liggend, met een loupe in de hand, gesignaleerd. Daarnaast
moet men ook de gefronste, verontwaardigde blikken en opmerkingen
van argeloze voorbijgangers krrnnen incasseren.

F/4. /

F/0. 2

FIG, 3

F/G. 

'



1

t2

Een samenvattinq van de voortplantingssystemen

Voor de verklaring van de wetenschappelijke termen verwijs
ik u naar de woordenlijst aan het eind van deze paragraaf.

De vegetatieve of aseksuele voortplanting
Bij deze voortplanting is er geen sprake van voortplan-
tingsorganen of -cellen (aseksueel). In principe is het
urogelijk dat uit elk deel van de mosplant een nieuw in-
dividu kan ontstaan. Delen of orgaantjes van de mossen
die duidelijk besternd zijn voor de vegetatieve voortplan-
ting zijn de broedlichaampjes. Men kan de broedlichaampjes
meestal op specífieke plaatsen van de mosplant aantreffen.
Broedlichaampjes (gemmen) :
a. Broedtakjes in de bladoksels.
b. Broedblaadjes op de stengel tussen de gewone blaadjes.
c. Broedknoppen in de bladoksels (zie rig. 5).
d. Broeddraden in de bladoksels.
e. Broedkorrels in de bladokselsr oP de bladeren en op de

rhizoiden.

F16.,,

De geslachtelijke of seksuele voortplanting (zie Fig- 8)

Hier wordt de geslachtelijke voortplantinq van een bladmos
besproken. Dit type van voortplantinq bestaat uit twee
fasen.
a. Ðe haploÍde fase

AIs de sporen vrijkomen begint er h¡eer een nieuwe ha-
ploíde fase. Een spore, die op een geschikt substraat
terecht komt, ontkiemt en groeit uit tot een protonema.
Dit protonema bestaat uit een rhizonema en een chloro-
nema. Uit het laatste ontstaan de mosknoPPen, die op hurt
beurt weer uitgroeien tot garnetophyten, de mosplantjes
die wij met het blote oog kunnen waaxnenen. Een gametophyt
kan een vrouwelijk geslachtsorgaan (archegonir:il) of een

mannelijk geslachtsorgaan (antheridium) bezitten'

s
Ut
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3 Woordenlijst
Chloronema:

Diploide fase:

Gametophyt:

HaploÍde fase:

CH

Het gedeelte van het protonema, waarin
de cellen liggen die chlorophyl bevat-
ten en d.aardoor een groen uiterlijk heb-
ben. De zijwanden van de cellen vor:rnen
rechte tussenschotten in de chloronema-
draden (zie FÍ9. 7, ûl= Chloronema).

F/0.7

Een bepaald stadium van de mosplant, Sporophyt
waarin aIle cellen tr^/ee sets chromosornen
(2n) per celkern bezitten.
Dat deel van de mosplant dat bestaat uit
een stengel, blaadjes en rhizoÍden en dat
een geslachtsorgaan draagt. AlIe cellen
van dit deel van het mosje zijn in de ha-
ploide fase. Gametophyt betekent eigenlijk de
geslachtelijke generatie die de gameten (ge-
slachtscellen) vo'ortbrengt (zie Fig. 6) .
Een bepaald stadium van de rnosplant, game-
tophyt, waarin alle cellen slechts één set
chromosomen (n) in hun celkern bezitten.
De mosknop ontstaat uit het protonema of
Iiever qezegd uit het chloronema. De ont-
wikkeling gaat als volgt. Een deel van de
zijwand van een chloronema-cel begint uit
te puilen en krijgt de vorm van een cylin-
der met een bolle kop (zie Fig. 9.2) .

îH

Mosknop:
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9.t

9.2

93

9.t

95 O

Na een celdeling \^tordt de uitstulping
van de Ctrloronema-cel afgesnoerd (zie
Fig. 9.3). Na nog twee celdelingen be-
staat de mosknop uit vier cellen (zie
Fig. 9.4). Als men de mosknop van bo-
venaf bekijkt, (zie Fig. 9.5) dan ziet
men een topcel, die omringd wordt door
drie aan de basis liggende cellen. Uit
de Èopcel ontwikkelt zich de stengel en
uit elk van de drie omringende cellen een
rij blaadjes.

FIG,9

Het ontstaan van een mosknop is een door-
braak. Het protonema zelf is een tweedi-
mensionale struktuur en met de ontwikke-
ling van de mosknop wordt de basis gelegd
voor een driedimensionale struktuur, de
mosplant.
Het wordÈ ook wel oerdraad of voorkiem ge-
noemd. Het protonema is een tweedimensio-
nale celdradenstruktuur en bestaat uit een
rhizonema en een chloronema. Het lijkt op
een draadalg (zie Fig. 7).

Protonema:



Reduktiedelingen :

Rhizonema:

Sporophyt:

Substraat:
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Dit zijn delingen waarbij het aantal
chromosomen gehalveerd wordt, zodaL
van diploide cellen haploÍde cellen
gemaakt worden.
Het gedeelte van het protonema \¡taar-
van de cellen een bruin uiterlijk
hebben. De zijwanden van deze cellen
vormen schuine tussenschotten in de
rhizonema-draden (zie Fig. 7, Ffi=
rhizonema) .
De sporophyt bestaat uit een kapsel-
steel (seta) en een sporendoosje (theca).
In het sporendoosje, dat bovenoP de
kapselsteel staat, worden de sporen ge-
vormd. AIle cellen zijn in de diploide
fase, behalve dan de sporen, maar die
verlaten het sporendoosje. Sporophyt
betekent de ongeslachtelijke generatie
die de sporen voortbrengÈ (zie Fig. 6).
Het substraat is voor een mos het opper-
vlak waar hij zich aan vast kan hechten
en r¡¡aar hij zich thuisvoelt. Sommige soor-
ten kunnen heel kieskeurig ziin en prefe-
reren een bepaald substraat. Enkele sub-
straten zijn onder andere steen, dood hout,
Ievende planten (meestal bomen) en de bo-
dem.

V.4. Methode van inventariseren
Daar alles in een kort tijdsbestek gebeuren moest en ik nog niet
bekend was met het terrein, heb ik geen speciale methode gevolgd.
Samen met de heer Kuys, die zo vriendelijk was mij op dit terrein
biologisch en natuurhistorisch wegwijs te maken, hebben wij drie-
maal het gebied van Het Poelbos doorkruist.
Er werd gemonsterd op 5 januari , 27 ianuari en 4 maart 1981 -

Daarbij werden van alle mossen monsters genomen, elk mosmonster
werd ter plekke in een stuk krant gewikkeld. De mossen kan men

het beste gedroogd bewaren, zo btijven zL) jaren goed'. fhuisge-
komen worden de stukken krantenpapier vervangen door droge stuk-
ken krant, want deze zijn intussen al aardig nat geworden. AIs
men dit niet doet gaan de mossen beschimmelen. Tijdens het ver-
wisselen ontdoet men de monsters van zand, steentjes en kleires-
ten, want dit materiaal (vooral het zand) kan de mosplanten vre-
selijk beschadigen, zodat een (betrouwbare) determinatie niet
meer mogelijk is.

Voor het deÈermineren nam ik een deel van. heÈ bewuste mosmonster
en weekte dit in een petrischaal met water. Het mosje neemt water
op en neemt zijn oorspronkelijke vorm \^¡eer aan , zodat- het geschikt
is voor de determinatie. Hoewel ik enkele soorÈen in het veld
herkende, hebben alle determinaties achteraf thuis plaatsgevon-
den rnet determinatiewerken (zie literatuurlijst) en met behulp van
twee mikroskopen.
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a. Stereo-mikroskoop (20 x)
Met de steréc-mikroskoop, die 20 maal vergroot, kan men
uitstekend de totale vorm (uiterlijk) van het mosje be-
kijken. Behalve de totale vorm kan men met deze mikros-
koop ook kijken naar:
1. de rhizoiden (aan de basis van de stengel of op ver-

schillende plekken van de stengel)
2. de vorm van de blaadjes (eivormíq, lancetvormig, rond

etc. )

3. de bladtop (stomp, spits, getand, gedraaid etc.)
4. de bladrand (gietand, gezoomd, omgekruld etc.)

b. Lichtmikroskoop (100 x en 400 x)
Met deze mikroskoop, die 100 en 400 maal kan vergroten,
kan men het mosplantje op cellulair niveau onderzoeken.
De belangrijkste onderdelen die men met dit optisch in-
strument kan bestuderen zi)nz
1. de vormen van de bladcellen
2. de nerven van de blaadjes (uittredend, voor de top ein-

digend etc. )

3. de blad.zomen (hoeveel celrijen dik etc.)
4. de stengel- en bladdoorsneden
5. de sporen (vorm, oppervlak en grootte)

De meertjes en waterputten in Het Poelbos zijn genummerd (zíe
de kaart van Het Poelbos). Om nu een indruk te krijgen waar ik
een bepaald mosje gevonden heb, heb ik gebruik gemaakt van deze
nutüners voor de vindplaats.

12 c TI betekent dat ik in de buurt van punt 12 een mosje gevon-
den heb Iangs de weg (c) tussen het gras (T1).

IO - 12 C T1 betekent dat ik een mosje gevonden heb tussen de
punten 10 en 12 langs de weg (c) tussen het gras
(r1) .

Resultaten

Uit 89 monsters heb ik 39 verschillende mossen onderscheiden,
totaal tì¡aren er 98 mossen, want er r,{aren twee monsters waar
drie soorten inzaten en vijf monsters die twee soorten bevat-
ten.

In het Poelbos liggen nogal wat stenen op de bodem, op één plek
zeLfs enkele brokstukken beton. Deze stenen vormen voor de mos-
sen \¡¡eer een milieu op zichzeLf , zí) zíjn vaak begroeid met
Tortula muralis (Muurmos) en Rlrynchostegiella tenella (een fijn
snavelmos), terwijl Bryum argenteum (zilvermos), Ceratodon pur-
pureus (Puryersteeltje), Brachytecium glareosum (Kalkdikkopmos)
en Eurynchium praelongum (FIjn Laddermos), soorten die op de
bodem groeien, hier ook regelmatig op stenen worden aangetroffen.

De twee eerstgenoemde soorten komen voornamelijk op steen voor.
Grimmia pulvinata (Muisjesmos), waarvan ik enkele bolle' dikke
kussentjes aantrof op brokstukkenbeton, komt uitsluitend op
steen voor.
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Zowel Muurmos als Muisjesmos hebben lange bladnerven die
als witte glashaartjes uittreden, zodat een beginner deze
mossen wel eens ve:r¡risselt. Beide mosplanten, die een ieÈ-
wat grijs uiterlijk krijgen door de glashaartjes, zijn toch
eenvoudig uit elkaar te houden. Muisjesmos groeit in bo1le,
ronde kussentjes en Muurmos in plukjes of in zoden. De kap-
selstelen van Muurmos staan fier rechtop en zijn duidelijk ve-
Ie malen langer dan heÈ mosje. De kapselsÈelen van Muisjesmos
zijn daarentegen kort en sterk gekronrd. Ze zíjn zo klein dat
de sporendoosjes a1s bruine korrels aan het oppervlak van
het kussenÈje zichtbaar zijn.

Tot nog toe heb ik op rottend hout alleen nog Amblystegium
serpens (Pluisdraadmos) aangetroffen, een mosje dat op de
bodem, op boomvoeten, rottend hout en sÈenen kan groeien.
Tortula laevipila (Boomsterretje) heb ik tot op hed.en eenmaal
op een boomvoet en nog een keer langs een pad bij veel steen-
gruis zien groeien. Persoonlijk vond ik het leuk om in Het
Poelbos Phascum cuspidatum (Bolknopnos) aan te treffen. Dit
mosplantje is een pionier op vochÈige klei- en zandgronden
en vooral op open weiden en braakliqgende akkers. Het heeft
een donkerbruin, bolrond zittend sporenkapsel dat min of meer
verborgen wordt door de omringende blaadjes (Fig. 10). Met
enige oefening ziet men als men over de weiden loopt, vooral
bij de punten B en 10, kleine bruine kikkertjes in de mosvege-
taties Èussen het gras. Zoals ikven¡achtte vond. ik in Het Poel-

bos Pottia heimii (ZiLt Kleimos), een mosje d.at graag op vochtige
plekken in de milieuovergangen zout-zoet en nat-droog groeiÈ.

Ook is er aan
de Korstmos-
sen (Lichenen)
enige aandacht
besteed. zo
groeien er on-
der andere op
de iepen bij
punt 9:
Buellia canes-
cens, Xantho-
ria parietina
(Steenkorstmos) ,
Lecidella elaeo-
chroma, Physcia
tenella en Parme-
lia exaspertala.
Buellia canescens
kan men vooral in
het kustgebied en
langs de rivieren
aantreffen en
vlakbij de kust
op oude muren
(stadsmuren, kerk-
muren, bunkers etc.).
Dit Korstmos groeit
in grote, grtjze of
witte, mooi geplooi-
de plakkaten die, als
ze zeer vochtig zj-jn,
lichtgroen worden.

F/ G. /o
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steenkorstmos heeft in de regel een geer thallus (richaam) met
gere apothecia (vruchtlichamen), maar op de iepen had dit Korst-
mos een groengrijs thallus met een gele rand en gere apothecia.
Daarom dacht ik eerst met een voor rnij nieuwe soort te maken te
hebben. Deze verraderlijke vorm van Steenkorstmos komt vaker voor
op beschaduwde plaatsen. Op de brokstukken beton heb ik Lecamora
dispersa en Physcie tenella v¡aargenomen. De gevond.en Korstmossen
zijn soorten die in ons land algemeen voorkomen.

V.6. Nabeschouwing

Zoals in het begin van dit verslag al naar voren is gekomen'
moet men dit zien als een bryologische verkenning en niet
als een definitief rapport. Het Poelbos vind ik een interes-
sant gebied en ik wil de ontwikkeling van de mosvegetaties
blijven volgen. Tevens ben ik van plan om, als ik het terrein
wat beter ken, een aantal proefvlakken te kiezen in Het Poel-
bos en ook een paar op weiden of akkers buiten HeÈ Poelbos als
referentiepunten. Op zo'n manier ziet men de verandering van
de mosflora goed. v\taar nu Het Poelbos staat waren vroeger wei-
den of akkers met de voor dat milieu typische mossoorten. Hier-
van zijn nog restanten te vinden in Het Poelbos, maar dit qe-
bied is aan verandering onderhevig en daardoor zullen er mos-
soorten verdwijnen en nieuwe zich hier gaan vestigen.
Het is voor mij een leuk onderzoek dit verloop gade te slaan.
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V.8. Tabellen

Tabel 1

Hepaticae

Hl Lophocolea bidentata (L. ) Düm

H2 Marchantia polymorpha L.

Tabel 2.

Levermossen

Een Kantmos
Parapluutjesmos

Bladmossen

Pluisdraadmos

Pluisdraadmos
Een Pluisdraadm.
Een Schroeftandm.
Bleek dikkopmos
Kalkdikkopmos

Een Knikmos
Zilvermos
Een Knikmos
Een Knikmos
Een l(nikmos
Puryersteeltje

Vindplaatsgegevens

8T1
30c11

Vindplaatsgegevens

9v2T r / r 1- 30cr 1 / 1 2Et2 /
29BTr/ rBTt/ 74E.2

tzcrt/3ocrI
1-98T1
22-29T4
29TI
rt-t2v2/29s/29T7/
3Ocr1
II-r2V2/ rACTt

2Br5 / 9v2T t / 18- r9v 2T r /
29TT
22v2TI
8Tr/ r4s/ r2s
22-29TO
8trt/22v2Tr/22-29T4
BrI/8T2/ t2?'.tt/29Tr
22v2tt/8vIs/81I /
to-r2v2TIl3OCTO
Brt/ ro-I2v2tI/
30cro/30r1

1

t23

Datum

Datum

t23
Musci :

Ml Amblystegium serpens
M2 Amblystegium serpens

ssp. Jurotzkanum
M3 Amblystegium varium
M4 Barbula unguiculata
M5 Brachytecium albicans
M6 Brachytecium gla-

reosum
M7 BrachyÈecium popu-

leum
Mg Brachytecium ruta-

bulum
M9 Bryum alpinum
M10 Bryum argenteum
Ml1 Bryum capillare
M12 Bryum gemmiparum
M13 Bryum rubens
M14 Ceratodon purpureus

M15 Ceratodon purpureus
ssp. conicus

(Hedw. ) B.s.G.

(Schimp. ) oix.
(Hedw. ) Lindb.
(Hedw. )

(Hedw.) s.s.c.
(Spruc. ) B.s.G.

(wirh. )
(Hedw. )
(sedw. )
(De Not. )

(Miæ. )
(Hedw. ) sria.

)
1

3

3

3t2

L2(Hedw.) B.S.G. Een dikkopmos

(Hedw. ) B. S. G. Dikkopmos

3

t2
3

13
t23
t23

t23

(Hamp. ¡ Dix. Purpersteeltje
123
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M23 Funaria hygrometri-
ca

M24 Grirnmia pulvinata
M25 Phascum cuspidatum

Calliergonella cus-
pidata
Picranella heteromal-
la
Enthosthodon obtus-
SUS

Eurynchium praelon-
gum
Eurynchium striatum
Fissidens bryoides
Fissid.ens taxifolius

Plagiothecium laetum
Plagiothecium late-
bricolo
Pohlia nutans
Pottia bryoides
Pottia heimmii
Pottia truncata
Rlrynchostegiella te-
nella
Rhynchostegiella pu-
mila
RLrynchostegiella me-
gapolitanum
Tortula laevipila

Tortula muralis
Tortula subulata

(Hedw. ) Loesk.

(Hedw. ) schimp.

(Hedw. ) Lindb.

(Hedw.) Schinp.

(Hedw. ) Schimp.
(Hedw. )
(¡tedw. )

(Hedw. )

(Hedw. ) Smittt.
(Heaw. ¡

B.S. G.
B.S.G.

(Hedw.¡ Lindb.
(Dicks. ) Mitt..
(¡redw. ) Fuernr.
(Hedw. ) r'uernr.
(Dicks.) Limpr.

(vüils. ) Moenk.

(Vüeb. et. Mohr)
B. S. G.
(Brid. )

Schwaegr.
(Hedw. )
(Hedrlr. )

Bladmossen

Puntmos

Pluisjesmos

Een Krulmos

Fijn Laddermos

C,ezoomd Vedermos
Kleivedermos

Krulmos

Muisjesmos
Bolknopmos

Een Platmos
Een Platmos

Peermos
Een Kleimos
zilt Kleimos
Een Kleimos
Een Fijn snavel-
mos
Een Fijn snavel-
mos
Een Snavelmos

Vindplaatsgegevens

1BT1

BTl

1 1CTO

2Bt5/tß/ t2ctr/
1 8- 19V2T1
2BT5
29îI
I2T2/8Tr/8Írr2/
29TI
8cro,/10-12crl/
T2C'II
29s
3 cto/I2c!2/29T1/
3Oîr /8TI / 22-29T4
30E2
29TI/ 1 1-30Cr1

8cr1
BT2/tO-12v2îO
8T2/ tO-12v2TL/ tOTr
22r4
I2s/29s/ r4s

Musci

Mt6

ML7

MlB

Ml9

M20
M27
M22

M26
M27

M28
M29
M30
M31
M32

M33

M34

M35

M36
M37

2

3

t23

3

r23

2
23

2

t23
3

13

I

Dafum

3

1

t2

t23

I23

I

Datum

29s

22BTT

Boomsterretje 3OcTIfiI/228I

3

3

Tabel 3.

Lichenen

L1 Buellia canescens

L2 Ï-ecanora ðispersa

L3 Lecidella elaeo-
chroma

L4 Parmelia exasper-
tula

L5 Physcia tenella

L6 Xanthoria parie-
tina

(Dicks. )

De Not.
(Pers. )

Sommerf.
(ectr. ) ctroisy

(NyI. )

(Scop. ) Dc.
em. Bitt.
(L.) Th. F'r.

Muurmos
Langkapselmos

Korstmossen

Een Schilmos

29s/ rLs/ t2s
22-29T4/22v2Tt

Vindp laatsgegevens

9E1

29s

981

981

9EI/295

9E1

t23
3

I
II
III

Op dood iepehout.
onder brandnetels.
Op aarde met veel steengruis.

3

3

3

3

3

T

13Steenkorstmos
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Verklaring van de gebruikte slnnbolen

B Waterkant van plas of put.
c Langs voet- of fíetspad.
D Droog.
E1 Epifytisch op levende planten
E2 Epifytisch op dood pJ-antaardig materiaal (voornanelijk hout).
N Nat - d.rassig.
T Terrestrisch: op de bodem groeiend.
TO qp de kale bodem.
T1 Tussen het gras.
T2 Als ondergroei van de kruÍd1aag.
T3 AIs ondergroei van d,e struiklaag.
T4 AIs ondergroei van de bomen.
T5 Als ondergroei van het riet.
Vl Lage platte slootoever.
V2 SchuÍne slootoever.
S Saxicool of epilitisch: op steen groeiend.

MonsLerdata:

5-1- 1981
27-L-t981
4-3-1981.

t
2

3
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Vf Hogqe planten.

VI. 1. Inleiding
Plantensoorten en plantengemeenschappen (fytocoenosen) kunnen op-
gevat worden als indicatoren van milieufactoren. Het landschap
spreekt zijn eigen taal en vertelt aan de hand van plantensoorten
en plantengezelschappen hetgeen het doormaakt. rn dit hoofdstuk zar
daarom aan de hand van de overheersende en de bepalende milieufac-
toren een eerste aanzet worden gegeven voor een gedetailleerder en
d-êperEaande stud.ie van de vegetatie-structuren en d.e veranderingen
daarin van de flora van het poelbos.

De Milieufactoren
Het karakter van het gebied veranderde tijdens de ruilverkaveling
van enkele jaren geleden grondig door cultuur-technische ingrepen
in de vorm van de aanleg van vijvers, speelweiden, voet- en rijwiel-
paden e.d. Op de tweede plaats veranderde het landschappelijke aspect
van het gebied door de aanprant van bepaarde delen met boomsoorten
waardoor een "bos" ontstond en va¡ andere delen met struiken, waar-
door een struweel ontstond. Door de grote variatie in de aanplant
is het mogrelijk om in de toekomst de ontwikkeling van de afzonder-
Iijke delen te gaan volgen, en met elkaar te vergelijken. Ook de
aanplant zelf is niet overal dezelfde. Zo werden diverse boomsoorten
aangeplant. Soms zijn deze gemengd maar ook komen er stukken met
slechts één boomsoort, o.a. Populier; voor, waardoor een monoculture
ontstaan is. De indn:k is dat de onderbegroeiing van deze struweren
en bossen nogal verschilt. Op de ene plaats zijn het voornamelijk
grassen, op de andere plaats staan andere soorten die een hoge milieu-
dynamiek verraden, b.v. door een grote voedselrijkdom in de bodem.
Het gaat hier om soorten van storingsmilieus en nitrofiele planten.
Voorbeelden zijn Grote brand.netel, Akkerdistel en Braam.
Een beschouwing van de milieufactoren leert dat het Poelbos een uiter-
mate complex gebied is waar eigenlijk geen enkele factor overheerst
maar waar naast en door elkaar vele milieus voorkomen en in elkaar
overropen. !ùe zouden globaal de vorgende driedering kunnen maken:

zLvFn s( Haotv
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De invloed van het cultuurlandschap-waterbeheersing ¡ran het
omringende cultuurland t.g.v. ruilverkavelingswerken

- aanplant van be¡nalde
bomen en struiken die daarvoor niet aanwezíg zj-)n geweest.

- Aanleg van vijvers, s¡reel-
weiden, rijwiel- en voetpaden e.d.
De aanwezigheid van extreme milieus: - verdichte bodems È.g.v.

tred
- een plaatselijk vrij hoog

zoutgehalte of voedsel-
rijkdon

- water (zout, brak of zoet)
- een overhregend kleiige

bodem
Overgangen in milieus (o.a. langs putten) in:

- mate van betreding
- overgang zout-zoet
- overgang nat-droog
- overgang voedselrijk-voedselarm
- overgang van een kleiige naar een

zandige bodem

In het bovenstaande schema zou ger^rezen kunnen worden op de tweedeling
die bestaat in de aanwezigheid van natuurlijke factoren (fI t/¡n VI) en
op factoren die voortvloeien uit menselijk ingrijpen (I).
Er zijn in de bovengenoemde milieuovergangen veel vage grenzen te zíen:
er is een limes convergens of spreidingsgrens. Deze wordt door de aan-
leg van rijwiel- en voetpaden e.a. mensetijk ingrijpen echter verstoord
waardoor in de vegetatiepatronen ook veel scherpe grenzen en abrupte
overgangen (limes divergens) voorkomen. Dit laatste heeft altijd een
sterke nivellering tot gevolg omdat vage grenzen gekarakteriseerd zijn
door een grote soortenrijkdom terwijl scherpe grenzen juist tot soorten-
armoede leiden. Het is deze tweedeling die het Poelbos een dubbel gezicht
geeft. Elementen van het oorspronketijke natuurlijke landschap zijn naast
elementen van het tlpische cultuurlandschap terug te vinden. Een echt
natuurgebied is het Poelbos daarom ook niet.

vf .2. Beschrijving vegetatie
In het nu volgende zal aan de hand van het bovenstaande schema een glo-
bale beschrijving van de vegetatie volgen.
r.
Op een aantal plaatsen heeft de spontaan ontstane met daarbij de aange-
plante begroeiing een Rhamno-Prunetea-karakter. Tot deze klasse der
Eurosiberische d.oornstruwelen behoren o.a. de volgende soorten: Sleedoorn,
Eenstijlige meidoorn, Kardinaalsmuts, Rode kornoelje, spaanse aak, Honds-
roos, Hop en Gelderse Roos en Vlier. Tesamen met deze kensoorten worden
als begeleidende soorten gevonden: Kleefkruid, Grote brandnetel, Hondsdraf,
Bereklaurw, Bitterzoet, Kruipende boterbloem, Kropaar, Zevenblad, Look-
zonder-look, Vogelmuur, Rurr beemdgras, Speenkruid, Robertskruid, Àkkerdis-
tel, Speerdistel, Braamsoorten en Àkkermelkdistel. Het is nog niet moge-
líjk om de klasse der Eurosiberische doornstn¡^relen (het Rtranno-Prunetea)
al een verdere onderverdeling in verbonden en associaties te geven.
Dit va¡rwege het feit dat de benodigde gegevens hiervoor nog ontbreken of
in etk geval te su¡nmier zi.jn om conclusies te kunnen trekken. Op de tweede
plaats is het zo dat de aanplant nog teveel een vreemd element in het land-
schap heeft dat tijd nodig heeft om een zelfstandig karakter te krijgen.
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Langs d.e rand van het struweelbos bezit de vegetatie plaatselijk het karak-
ter van het Galio-Alliarion en het Aegopodion podagrariae. Deze worden
respectievelijk het verbond van Kleefkruid en Look-zonder-look en het
Zevenbladverbond genoemd. Beide verbonden bezitten dezelfde ken- en diffe-
rentiërende soorten. Het eerstgenoemde verbond komt voor in min of meer
vochtige, bemeste of vervuilde, Iicht beschaduwde zomen van bossen en stru-
welen. De soorten hiervoor kenmerkend zijn: Ridderzuring (ssp. sylvestris),
Hondsdraf, Robertskruid. Soorten die tot associaties ervan behoren zí1n:
Look-zonder-Iook, Grote brandnetel, Zevenblad. AIs begeleidende soorten tre-
den op: Braam, Kruipende boterbloem, Ruw beemdgras, Kweek e.a.

II
Een groep planten die als indicator voor betreding kunnen doorgaan zijn de
z.g. tredplanten. De soorten die het meest betreding verdragen behoren tot
de naket-orde: Groot kaasjeskruid, Vlasbekje, Pijlkruidkers en Kompassla,
zijn hiervan kensoorten.
Een verbond hiervan heeft als kensoorten: Varkensgras, Herderstasje en Schijf-
kamille. Andere soorten die tot de raketorde behoren zijn: Gewone raJcet,
Klein kaasjeskruid, V'tilde reseda, Slangekruid, Vlitte- en Akkerhoningklaver.
Al deze soorten komen min of meer regelmatig door het gehele terrein Iangs
paden en andere belopen delen voor.

fII
Er is een groep plantensoorten gevonden die als ind.icator voor zout in de
bodem genoemd moeten worden. Bedoeld \^¡orden: Zeekraal, Zilte Schijnspurrie,
stomp Kweldergras, Zu1te, Knorvossestaart, Zeegerst, Zirte rus, Zeebies en
Aardbeiklaver. Het is mogelijk dat nog andere halofiele soorten of relicten
van voorheen groterepopulaties gevonden worden.
Niet bekend is in hoeverre er een
correlatie bestaat in het voorko-
men van deze soorten en het zout-
gehalte van de putten.
De soorten hebben een optimum bij
vers chillende zoutconcentratie .
Zeekraal is een pioniersplant die
echter nog lang aanwezig kan zijn
op onÈzilte groeiplaatsen. Zulte
komt in alle mogelijke zoutvegeta-
ties voor. Sommige soorten van de
zojuist opgesomde planten verdra-
gen echter geen aI te hoge zoutcon-
centraties. Zilte rus, Fioringras
(subvar. salina is nog niet in het
gebied gevonden), Knolvossestaart,
Zeegerst en Rood zwenkgras (subsp.
litoralis) ziln kensoorten van het
Armerion maritimae dat op minder
zilte plaatsen voorkomt. Bij toe-
nemende verzoeting verdwijnen ook
deze soorten. Aarriheiklaver is een
soort die kenmerkend is voor der-
gelijke overgangen naar het zoete
gebied. SPEÊYKAUIÞ
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IV
In het gebied komen de volgende waÈerplanten voor: Aarvederkruid, Schede-
fonteinkruid, Gekroesd Fonteinkruid, øtçdoornd hoornblad, Kikkerbeet,
!{aterranonkel en Sterrekroos (om welke soorten het bij de twee laatste
gaat is niet duidetijk). Ðeze soorten zijn kenmerkend voor zoete tot zwak
brakke wateren. Aan de randen staan begeleidende soorten zoals Klein kroosn
Puntkroos, Riet- en Mannagras. Lar¡gs de randen van de putten staan veelal
soorten die tot de Rietklasse gerekend worden of begeleidende soorten hier-
van zijn: Riet, Vùolfspoot, Mannagras, Geplooid vlotgras, Rose basterdwed.erik,
Kleinbloemige basterdwederik, Pinksterbloem (het is niet bekend of het in
het Poelbos om de ssp. palustris gaat), Grote waterrueegbree, Gewone water-
bies, Mattenbies, Moerasandoorn, !{atermunt, Kikkerbeet en Harig wilgenroosje.
Er is ook nog geen onderzoek gedaan in hoeverre het zoutgehalte van het wa-
ter en de bodem er omheen invloed heeft op de flora ter plaatse. De indruk
bestaat dat in en rond de meer zilte putten Ri-et veel meer overheersend is
en dat de rest van de zojuist genoemde soorten naar de achtergrond is ge-
drongen. Overigens kunnen soorten als l¡'Iolfspoot, Watermr.rnt, Koninginnekruid
en Bitterzoet een mesohalien milieu nog goed verdragen. Een interessante
verschijning in het Poelbos is de Heemst, een plant die karakterisÈiek is
voor het mesohalinicum en samen met enkele andere soorten, waarvoor genoemd
moeten worden: selderijr en zilt torkruid (d.eze plant zal mogerijk nog ge-
vonden worden) tot het Angelicion litoraris (het Heemstverbond) behoren.
DiÈ verbond bestaat uit soorten die op brakke en tevens stikstofrijke plaat-
sen groeien. I¡'testhoff en Den Held (1975) geven een kencombinatie waarin ge-
noemd worden: Krul-øuring, Spiesmelde, Haagwinde, Kleefkruid, .Akkermelkdistel,
Zeebies, Riet en Fioringras.

V
Aan de soorten is
ook af te l-ezen dat
het gebied in hoofd-
zaak kleiig is en
dat typische zand-
rninnende soorten er
vrijwel niet gevon-
den zullen wor<fen.
De volgende soorten
komen vooral voor
op de akkers rond
het Poelbos doch ze
ontbreken niet in
het gebied zelf:
Perzikkruid, Slip-
bladige ooievaars-
bek, Kroontjes-
kruid, Grote ere-
prijs, Brosse
melkdistel, Paarse
dovenetel, Gewone
duivekervel en
!{itte krodde. Zíj
behoren tot het

Eu-polygono-che-
nopodion (het Per-
zikkruid onderver-
bond).

NUS'<US KAâSJ€SKRÛIÐ
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vl .3.

Een tweede gemeenschap die vooral op min of meer vochtige, voedselrijke
leem- klei- en zavelgronden voorkomt is het Arrhenatherion elatioris, het
Glanshaververbond. De soorten die hiervan in het gebied voorkomen zijn:
Beemdlangbloem, Kropaar, scherpe boterbroem, Verdrathyrus, Madeliefje,
Margriet, Bereklauw, en Kleine klaver. Als begeleidende soorten hiervan
moeten genoemd worden: C'ewoon struisgras, Kruipende boterbloem, Fioringras,
Akkerdistel, Ruw beemdgras, Hondsdraf, Engels raaigras, speenkruid, Rood
zrrenkgras, Jacobskruiskruid, Zachte dravik, !{itte klaver en Ridderzuring.

VI
Een plantengezelschap die als indicator geldt voor milieuovergangen is het
Zilverschoonverbond (Agropyron rumicion crispi). Het omvaÈ soorten die
voorkomen op plaaÈsen \^raar sterke veranderingen optreden. Het verbond komt
voor op plaatsen met vrij sterke wisselingen tussen nat/droog, voedselarm,/
voedselrijk of zout/zoe:u. Het is duidetijk dat in het poeljcos deze over-
gangen veelvuldig voorkomen. Ven¡/acht moet daarom worden dat bij kwantita-
tieve analyseringen van de vegetatie het Zilverschoonverbond een belangrijke
component zaI zj-jn.
Kensoorten van dit verbond zijn: Zilverschoon, Kruipende boterbloem, Herfst-
reeuwetand, Ruige zegge, Aardbeikraver, Kweek, Krurzuring, Heerblaadjes,
Moeraszoutgras, Valse voszegge. ook het voorkomen van de differentiërende
soorten Knolvossestaart en zomp-vergeet-mij-nietje wijzen hierop. rn een aan-
tal associaties van dit verbond worden een aantal a¡dere soorten genoemd.:
Rietzwenkgras, Geknikte vossestaart, Akkerkers, Engels raaigras, Ruw beemd-
çlras' verdbeemdgras, v'litte kraver, Grote weegbree, Moeraswalstro e.a.
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PAARDESTAARTENFAM:
Heermoes

BERKENFAM:
+ Zachte berk
* Zwarte els
* Grauwe els
+ Haagbeuk
* Hazelaar

BEUKENFAI"I:
* Zomereik
+ Beuk

WTLGENFAM:
+ Vüitte abeel

Zwar|.e populier
* Canada populier

+ schietwilg
Boswilg
Grauwe wilg
Geoorde wilg

HENNEFAM:
Hop

IEPENFAM:
+ Iep

BRANDNETELFAM:
Grote brandneÈel
Kleine brandnetel

DUIZBNDKN@PFAI4:
Krulzuring
Ridderzuring

Varkensgras

GANZEVOETFAM:
Korrelganzevoet
Rode ganzevoet
MelganzevoeÈ
Zoete kers

* Vogelkers
Am. Vogelkers

* Sleedoorn

Veldzuring
Zwaluwtong
Veenwortel
Viltige duizendknoop

Perzikkruid

EQUTSETACEAE:
Equisetum arvense L.

BETUI,ACEAE:
Betula pubescens Ehrh
Alnus glutinosa (L.) Vill.
A. incana (L) VilI.
Carpinus beÈulus L.
Corylus avellana L.

FAGACEAE:

Quercus robur L.
Fagus sylvatica L.

SALICACEAE:
Populus canescens (Ait. ) Sm.
P. nigra L.
P. x canadensis Moench
P. robusta (geen Nederlandse naam)
Salix alba L.
S. caprea L.
S. cinerea L.
S. aurita L.

CANNABACEAE:
Humul-us lupulus L.

ULMACEAE:
Ulmus spec.

URTICACEAE:
U. dioica L.
U. urens L.

POLYGONACEAE:
Rumex crispus L.
R. obtusifolius L.

subsp. obtusifolius
R. acetosa L.
Polygonum convolvulus L.
P. amphibium L.
P. Iaphatifolium subsp.

pallidum (I/tith.) Fr.
P. persicaria L.

subsp. persicaria
P. aviculare L. subsp. aviculare
CHENOPODTACREAE :
Chenopod.ium poJ-yspermum L.
C. rubrum L.
C. album L.
Prunus avium (L. ) L.
P. padus L.
P. serotina Ehrh.
P. spinosa L.
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VLINDERBT,OEMENFAM:

Akkerhoningklaver
Witte honingklaver
Hopklaver
Luzerne
blÍtte klaver
Aardbeiklaver
Rode klaver
Kleine klaver
Gewone rolklaver
Vogelwikke
Voederwikke
Veldlathyrus

TEUNISBLOEMFA}4:
Harig wilgeroosje
Kleinbloemige basterdwederik
Rose basterdwederik
Kantige basterdwederik

V'tilgeroos je
VEDERKRUIDFAM:

Aarvederkruid
KAASJESKRUIDFAM:

Muskuskaasjeskruid
Groot kaasjeskruid
Klein kaasjeskruid
Echte heemst

OOIEVAARSBEKFAM:
Kleine ooievaarsbek
Slipbladige ooievaarsbek

PAPILIONACEAE:
Melilotus officinalis (L.) palI-
M. albus Med-
Medicago lupulina L.
Medicago sativa L. subsp. sativa'
Trifolium repens L.
T. fragiferum L.
T. pratense L.
T. dubium Sibth.
Lotus corniculatus L.
Vicia cracca L.
V. sativa L. subsp. sativa
Lathyrus pratensis L.
ONAGRACEAE:
Epilobium hirsutum L.
E. parviflorum Schreb.
E. roseum Schreb.
E. tetragonum L. subsp.

tetragonum
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop

HALORAGACEAE:
Myriophyllum spicatum L.
MÄLVACFEAE:
Ma1va moschata L.
M. sylvestris L.
M. negJ-ecta V'taIlr.
Althaea officinalis L.

GERANIACEAE:
Geranium pusill_um L.
G. dissectum L.
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Zachte ooievaarsbek
Robertskruid

ESD@RNFAM:
+ Noorse esdoorn
* Spaanse aak

KARDINAALSMT]TSFAM:
+ I¡'filde kardinaalsmuts

WEGEDOORNDFAM:
* Vuilboom

KORNOEL,JEFAM:
+ Rode kornoelje

SCHERMBLOEI"ÍENFAM:
Fluitekruid
Zeeuws doornzaad
Selderij
Zevenblad
Hondspeterselie
Pastinaak
Bereklauw
Peen

SLEII|ELBIOEMFAM:
Gewoon guichelheil

WINDEFAM:
Spiesmelde
Uitstaande melde
Zeekraal

ANJERFAM:
Avondkoekoeksbloem
Vogelmuur

Zeegroene muur
C,evrone hoornbloem

Glanzende hoornbloem

ZiIte schijnspurrie
V'IOLFSMELKFAM:

Kroontjeskruid
STERREKROOSFA]VI :

Sterrekroos
RANONKELFAM:

Speenkruid
Blaartrekkende boterbloem
Kr¡olboterbloem
Behaarde boterbloem
Scherpe boterbloem
Kruipende boterbloem
V'Taterranonkel

G. molle L.
G. robertianum L.

ACERACEAE:
Acer platanoides L.
A. campestre L.

CELASTRACEAE:
Euonl/fnus europaeus L.

RHAI-TNACEAE:

Frangnrla alnus MiIl .

CORNACEAE:
Cornus sanguinea L.

UMBELLIFERAE:
Ar¡ttrriscus sylvestris (L. ) Hoffm.
Torilis arvensis (Huds.) Link
Apium graveolens L.
Aegopodium podagraria L.
Aethusa cynapium L.
Pastinaca sativa L.
Heracleum sphondylium L.
Daucus carota L.

PRTMULACEAE:
Anagallis arvensis L.

CONVOLVI'ILUACEAE:
Atriplex hastata L.
A. patula L.
Sallicornia europaea L.

CARYOPHYLLACEAE :

Melandrium album
stellaria media (L.) viII.
subsp. media
S. palustrís Retz.
Cerastium fontanum Baumg.
subsp. triviale (Link) Jalas
C. fontanum Baumg.
subsp. holosteoides (Fr.) Salman
Spergularia marina (L.) Griseb.

EUPHORBIACEAE:
Euphorbia heliscoPia L.

CALLITRICHACEAE :

Callitrische spec.

RANUNCULACEAE:
Ficaria verna Huds.
Ranunculus sceleratus L.
R. bulbosus L.
R. sardous Crantz
R. acris L.
R. repens L.
R. (Batrachium) spec.
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HC,ÐRNBLADFAM:
Ongdoornd hoornblad

PAPAVERFAM:
Gewone klaproos
Stinkende gourÁre

Gewone duivekervel
KRUISBIOEMENFAM:

Pij lkruidkers
V'Iitte krodde
Look zonder look

Gewone raket
Hongaarse raket
Herik
Akkerkers
Kleine veld.kers
Pinksterbloem
Herderstasje
Vroegeling

RESEDAFAM:
X Wilde reseda

HERTSHOOTFAM:
Sint Janskruid

ROZENFAM:
Dauwbraam
Zilverschoon
Gewone agrimonie

+ Hond.sroos
+ Wilde lijsterbes
* Krenteboompje
+ nenstijlige meidoorn

Akkerwinde
Haag'winde

FAM . DER R{.II¡trBI,ADIGEN:
Hondstong
Zompvergee t-mi j -nietj e

Middelst vergeet-mi j -nietje
Slangekruid
Smeerwortel

NACHTSCHADEFAM:
Bitterzoet
ZvrarLe nachtschade

HELMKRUIDFAM:
Kleine Leeuwebek
Vlasbekje
Gewone ereprijs
Grote ereprijs
Echt vingerhoed.skruid
Rode ogentroost

CERATOPHYLLACEAE:
Ceratophyllum submersum L.

PAPAVERACEAE:
Papaver rhoeas L.
Chelidonium majus L.
Fumaria officinalis L.

CRUCIFERAE:
Lepidium draba L.
Thlaspi arvense L.
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara
et Grande
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
S. altissimum L.
Sinapis arvensi-s L.
Rorippa sylvestris (L. ) Besser
Cardamine hirsuta L.
C. pratensis L.
Capselìa brrrsa-pastoris (L. ) Med.
Erophila verna (L. ) Chevallier
RESEDACEAE:
Reseda lutea L-

HYPERICACEAE:
Hypericumperforatum L

ROSACEAE:
Rubus caesius L.
Potentilla anserina L.
Agrimonia eupatoria L.
Rosa canina L.
Sorbus aucuparia L.
Amelanchier spec.
Crataegus monogyna Jacq.
Convolvulus arvensis L.
Calystegia sepium (L. ) R. Br.
BORAGINACEAE:
Cynoglossum officinale L.
Myosotis
laxa Lehm. supsp. cespitosa (C.F.
Schultz) Hyl. ex Nordh.
M. arvensis (L. ) HiII
Echium vulgare L.
Symphytum officinale L.

SOLANACEAE:
Solanum dulcamara L.
S. nigrum L.

SCROPHULARIACEAE :
Linaria minor (L. ) Desf.
Linaria vulgaris Mi11.
Veronica chamaedrys L.
V. persica Poir.
Digitalis purpurea L.
Odontites verna (8e11.) Dum. subsp.
serotina (WetÈst.) n.l. . Warb.
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LTPBI¡EMENFAIVT:
Watermunt
Akkermunt
l{olfspoot
Moerasandoorn
Paarse dovenetel
vlitte dovenetel
{ondsdraf

VüEEGBREEFAM:

Smalle weegbree
Grote weegbree

OLIJFFAM:
+ Gewone es
+ Wilde Iiguster
WALSTROFAM:

Kleefkruid
Moeraswalstro

KAMPERFOELIEFAIU1:
+ Gewone vlier
* Gelderse roos

KAARDEBOLFAM:
Vùilde kaardebol

KOMKOMMERFAM:

Heggerank

COIVIPOSIETENFAM:
Koninginnekruid
Madeliefje
Zulte
Canadese fijnstraal
Heelblaadjes
Stinkende Kamille
Duizendblad

IÃBIATAE:
Mentt¡a aquatica L.
Glechoma hederacea L.
Lycopus europaeus L.
Stachys palustris L.
Lamimum purpureum L.
L. albr:n L.
M. arvensis L.
PLANTAGINACEAE:
Plantago lanceolata L.
P. major L. subsp. major

OLEACEAE:
Fraxinus excelsior L.
Ligustrum vulgare L.

RUBIACEAE:
Galium aparine L.
G. palustre L. subsp. (?)

CAPRTFOLIACEAE:
Sambucus nigra L.
Viburnum opulus L.

DIPSACACEAE:
Dipsacus fullonum L.

CUCURBITACEAE:
Bryonia dioica Jacg.

COMPOSITAE:
Eupatoriumannabinum L.
Bellis perennis L.
Aster tripolium L.
Erigeron canadensis L.
Pulidaria dysenterica (L.) Bernh.
Anthemis cotula L.
Achillea ¡nillefolium L.

hflvnsres¡r.
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Reukloze kamille

Echte kamille
Schij fkamille
Bijvoet
Klein hoefblad
Klein kruiskruid
Smalbladig kruiskruid
Jacobskruiskruid
Speerdistel
Akkerdistel
Gewoon knoopkruid
Gewoon biggekruid
Herfstleeuwetand
GeIe morgenster

Paardebloem
Gewone melkdistel
Brosse melkdistel
Akkermelkdistel
Kompassla
Klein streepzaad

V'IATERVIEEGBREEFAM:

lvaterweegbree

!{ATERKAARDEFAIVI:
Kikkerbeet

ZOUTGRASFAM:
Moeraszoutgras

FONTEINKRUIDFAM:
Schedefonteinkruid
Gekroesd fonÈeinkruid.
Zannichellia

LELTEFAM:
Kraailook

RUSSENFAM:
Zilte rus
Knolrus
Gewone veldbies

CYPERGRASSENFAM:
Zeebies
Mattenbies
Gewone waterbies

Ruige zegge
Valse voszegge

GR.ASSENFAM:
Zachte dravik
Rood zwenkgras
Rietzwenkgras
Beemdlangbloem
SÈomp kweldergras
Mannagras
Geplooid vlotgras
Straatgras
Moerasbeemdgras

Matricaria marj_tima L. subsp.
inodora (La) Claphan
M. recutita L.
M. matricarioides (L,ess.) porter
Artemisia vr:Igaris L.
Tussilago farfara L.
Senecio vulgaris L.
S. erucifolius L.
S. jacobaea L.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
C. arvense (L. ) Scop.
Centaurea pratensis ThuiII.
Hlpochaeris radicata L.
Leontodon autumnalis L.
Tragopogon pratensis L. sr:bsp.
pratensis
Taraxaclrm spec.
Sonchus oleraceus L.
S. asper (L.) HiIl.
S. arvensis L.
Lactuca serriola L.
Crepis capillaris (r,.) wallr.
ALISMATACEAE:
Alisma spec.

HYDROCHARITACEAE :

Hydrocharis morsus-ranae L.
JUNCAGTNACEAE:
Triglochin palustris L.

POTAMOGETONACEAE :

Potamogeton pectinatus L.
P. crispus L.
Zannichellia palustris L.

LTLIACEAE:
Allium vineale L.

JUNCACEAE:
Juncus gerardii Loisl.
J. bulbosus L.
Luzula campestris (t. ) OC.

CYPERACEAE:
Scirpus maritimus L.
S. lacustris L. subsp. lacustris
Eleocharis palustris (L. ) R. et
Sch. subsp. palustris
Carex hirta L.
C. otrubae Podp.

GRAMINAE:
Bromus hordeaceus L. ssp. hordeaceus
Festuca rubra L. subsp. rubra.
F. arundinacea Schreb.
F. pratensis Huds.
Puccinellia distans (L.) parl.
Glyceria fluitans (L. ) R. Br.
G. plicata Fr.
Poa annua L.
P. palustris L.
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Ruw beemdgras
Veldbeemdgras
Kropaar
Kamgras
Italiaans raaigras
Engels raaigras
Kweek
Strandkweek
Zeegerst
Veldgerst
Riet

Frans raaigras

Echte witbol
Fioringras
Gewoon struisgras
Duist
Knolvossestaart
Geknikte vossestaart
Timotheegras

EENDEKROOSFAM:
PunU<roos
Klein kroos

P. trivialis L.
P. pratensis L. subsp. (?)
Dactilis glomerata L.
Clmosurus cristatus L.
Lolium multiflorum Lank.
L. perenne L.
Elyrnus repens (L. ) Desv.
E. pycnanÈhus (Pers.) Tutin
H. marinum Huds.
Hordeum secalinum Schreb.
Phragrmites australís (Cav.) Trin. ex
Steud.
Arrhenatherum elatius (L.) P.B. ex
J. et C. Presl.
Holcus lanatus L.
Agrostis stolonifera L.
A. capillaris Sibth.
Alopecurus myosuroides Hud,s.
A. bulbosus Gouan
A. geniculatus L.
Phleun pratense L.

LEMNACEAE:
Lemna trisulca L.
L. minor L.

Ro>€ kLÛYfA



-35-

VIT HYDROBTOLOGTE VAN HET POELBOS

VIr.1. Inlei methodiek en verantwoordino

voordat het poelbos ingeprant werd. bestond dit gebied uit wei_landen omgeven door brakke sroten. om het vee te drenken werdendrinkputten gegraven die zich
vulden met regenwater of zoet grondwater. Bij de aanreg van hetbos werden deze putten gespaard en opgenomen in het tanaschaps-plan. Daarnaast werden enkele grotere vijvers gegraven.
rn het kader van de K.N.N.v.-inventarisatie van het bos werden ookde putten en vijvers aan een onderzoek onderworpen. Een d.eer werdéénmalig bemonsterd, de overige werden meerdere keren bekeken. om-dat per put een bepaalde tussentijd werd aangehouden is de bemon-stering niet uitputtend geweest. rn enkere gevarren zijn alreenbepaalde dierqroepen zoars wantsen en kevers bekeken.
Voor ligging en nummering van de putten en vijvers wordt verwezennaar de plattegrond van het Poetbos achterin het inventarisatierapport.
De dieren werden verzameld met een net (maaswíjdte 016 mm) onderleidinq van de heren Kuys en Krebs. lvanneer de dieren niet terplaatse konden worden gedetermineerd werden zij bewaard op 70talcohor en op het Del-ta-rnstituut voor Hydrobiotogisch onãerzoekte Yerseke met behurp van binocurairs nader op naam gebracht. Eenaantal jeugdleden (Joost Bakker, Jan-Kees Dieleman, René KieI,André Nieuwenhuyse) en de heer ¡¡ilrense hebben een groot deer vande wantsen ged.eternr-ineerd onder teiding van de heer Krebs, die ookde rest bekeken heeft.
c'edurende de onderzoeksperiode hebben enkele specialisten van buitenZeeland va¡ hun belangstelling voor de prassen in het poelbos brijkgeqeven. De heer Molrer pirlot bezocht het gebied vanwege zijn onder_zoek naar de oecologie van chironomid.en en d.e heer,r. cuppen (L.H.
$lageningen) vanh¡ege zijn onderzoek naar aquatische kevers. Beide
h¡aren zo bereidwirlig om hr:n gegevens ter beschikking te stellen endubieuze determinaties op hun vakgebied te controleren. De heer
Bogaards van het Delta-rnstituut was zô vriendelijk de Gammaridente determineren. Bovendien demonstreerde zijn hond een merkwaardige
voedselketen door oer ongeluk (?) een groene kikker heel-truíds doorte slikken.
Van een aantal plassen (nr. I, 6, !!, !6, 20 en 25) werden de chiro_
nomiden uiÈgekweekt en gedetermineerd door de heer Krebs. Mijten enoligochaeten zijn behoudens enkele uitzonderingen niet verzameld
omdat binnen ons bereik c¡een kenners h¡aren die àeze groepen kondenverwerken. Vrlantsen- en keverlarven zijn om ti.idsr^¡iIIe (en moeilijkheids_graad) ook niet nader gedetermineerd.
De chloridegehalten van de putten worden door het chemisch laboratorium
van het Delta rnstituut bepaald, waarvoor wij hen dank verschuì-digd zíjn.
Een aantal ontbrekende vegetatiegegevens werden ons door de provinciale
Planologische Dienst van Zeeland (Ohr. van Haperen) verstrekt.
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VÍ.T-.2. Resultaten en discussie
Om in de grote hoeveelheid gegevens toch enige orde te brengen zullen
een aantal belangrijke thema's in de volgende hoofdstukjes kort bespro-
ken worden.
VT.I.2.a. De soorÈensamenstelling.
VII.2.b. De vegetatie.
VIL.2.c. Bespreking van enkele in heÈ oog springende soorten.
VÍ.I.2.d. De aangetroffen levensgemeenschappen.
VfL.2.e. De resultaten per put.

VII.2.a. De soortensamenstelling
fn het water werden totaal 140 soorten c.q.
Vrla¡rtsen (Hemiptera)
Kevers (Coleoptera)
C?rironomiden (Ctrironornidae)
Overige Í\¿ee-Vleuge1igen (Diptera)
LibeIIen (Odonata)
Haften (Ephemeroptera)
Kokerjuffers (Trichoptera)
Slakken (Gastropoda)
Vissen (Pisces)
Amfibieën (Anphibia)
Kreeftachtigen (Crustacea)
Bloedzuigers en Platwormen (Hirudinea en

Tricladida)
Overige groepen

genera aangetroffen.
18 soorten
44 soorten
35 soorten
11 soorten en genera
1 soort
1 soort
1 soort
4 soorten
4 soorten
5 soorÈen
5 soorten

5 soorten
7 soorten

h¡anneer in aanmerking wordt genonen dat niet alle diergroepen
volledig zijn onderzocht is dit soortenaantal in vergelijking
met drinkputten elders in Zeeland hoog te noemen.

VII .2.b. De vegetatie
De meeste plassen in het Poelbos kennen een rijke begroeiing.
Van de echte wateryIanten komen Ceratophyllum submersum (Onge-
doornd hoornblad), Ranunculus cf. aquatilus (Waterranor¡kel),
PoÈamogeton pectinatus (Schedefonteinkruid), Callitriche spec.
(Sterrekroos) en de verschillende Lemnasoorten (kroos) algemeen
voor. Minder algemeen zijn Myriophylh:m spicatum (Aarvederkruid
Potamogeton crispus (C,ekroesd fonteinkruid) en Zannichellia sp.
(cf. palustris). De lisdodde Tlrpha latifolia komt alleen in poel
35 voor, hoewel de soort in Zeeland vrij algemeen is. Opmerkelijk
is de vondst van meerdere exemplaren van het kikkerbeet (Hydrocha-
ris morsus-ranae) in slootje 31. Voor zover ons bekend is dit de
enige vindplaats van deze plant in Zuid-Beveland. De mogelijkheid
is niet uitgesloten dat de soort door een "liefhebber" is inge-
bracht. Hoe het ook zij, de plant voelt zich kennelijk goed tJruis,
aangezien zij langzaam in aantal uitbreidt. Van de oeverplanten
zijn Glyceria fluitans (Mannagras), phragrmites australis (Riet),
Scripus maritimus (Zeebies) , Jr-rncus gerardii (Zilte rus) en
Alopecurus geniculatus (Ceknikte vossestaart) het meest algemeen.
Daarnaast wordt het Mattenbies (Scirpus lacustris) en Agrostis
stolonifera (Fioringras) aangetroffen.
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VIL.2.c. Bespreking van enkele in het ooq spr soorten
Het zou in dit korte bestek te ver voeren elke soort apart
Èe behandelen. Daarom wordt slechts een greep gedaan uit die
soorËen die ten le interessant zijn vanuit het oogpunt van
de waterkwaliteit van de putten en ten 2e die faunistisch ge-
zien waardevol zijn voor Zeeland c.q. Zuid-Beveland.
1. De wantsen - tera

!]ga leachi; ook wel dwergbootsmannetje genoemd, komt
;õõ;-EG;ãñ pfanæn in zoete niet vervuild.e, voedselrijke
wateren. De soort kan daarom opgevat worden als een indica-
tor voor schoon, zoet plantenrijk water. Merkwaardig is het
daarom dat de soort ook voorkomt in de matig brakke poel
34, tesamen met andere tlpische zoetwaterorganismen als
Gerris odontogaster en llyocoris cirnicoides.
llgefg__re!glelf:lqig35g_:!flg!3. Beide soorten kan men in
het Poelbos veel aantreffen. Opvallend is echter dat Siga-
ra striata hier domineert over Sigara lateralis, hoewel bei-
de soorten een ongeveer gelijke tolerantie hebben voor brak
water. fn drinkputten die nog in gebruik zijn bij het vee
elders in Zeeland domineert juist S. lateralis over S. stri-
ata. Hieruit kan men de conclusie trekken dat Sigara striata
een voorkeur heeft voor schoner water dan Sigara lateralis.
Dit komt overeen met de literatuur waarin vermeld wordt dat
Sigara lateralis een voorkeur heeft voor ondiepe eutrofe poe-
len met weinig plantengroei.
9gJ_rf:gff53_el39gg!3. Deze soort komt veet voor in insrabiele
milieus. Hierbij kan men denken aan plassen met een sterk
wisselende waterstand. rn Zeeland vinden we de soort over het
algemeen in wat grotere wateren met een redelijke tot goede
waterkwaliteit. Gezien de vondsten in heÈ poelbos blijkt de
soort zich ook in de kleine putten op te houden.
9glll:_9991!993:!9r. Eén van de schaatsenrijders. rn Zeeland
is deze soort veel minder algemeen dan Gerris thoracicus. De
laatste is veel toleranter voor brak water dan G. od.ontogaster.
Mogelijk is ook dat G. odontógaster schoner wateï prefereert
dan G. thoracicus. rnteressant is dat de soort zich voortplafit
in de poelen 2 en 34 die beide onmiskenbaar brak (oligohalien)
zJ-jn. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat d.e mate
van kwariteit van het brakke water en daarmee samenhangend de
vegetatie, van invloed is op de tolerantie van de zoetwater-
soort voor het brakke water.
Ðe beide soorten Hesperocorixa zijn bekend van water met veel
planten / en of dood;Iantaaïdig materiaal. In het poelbos is
gg:pglgggfi¡g_llllgi zeer algemeen. Hoewel de soort in Zeeland
zeker niet zeldzaam is, is het voorkomen in het poelbos in een
dergelijke mate wel opvallend. Hetzelfde geldt voor Hesperoco-
r_lt1l_d4þeJgl. Deze soort komt in het poelbos in enËe-Iã-p-t-a-s--
sen voor, terwijl in de rest van Zeeland de soort zeldzaam is.
Opvallend is ook heÈ voorkomen van Ilyoc oris cimicoides in het
Poelbos, een in Zeeland weinig algemene soort. Vlij hebben de
indruk dat de soort zich in het bos sterk aan het uitbreiden
is. In put 6 kan men hem in grote aantallen vinden; interes-
sant is de recente vestiging in de verzoetende poel 16; vreemd
is het voorkomen in de brakke poel 34.
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P9 -y3!9 rbeYe 19 - : 99lggp-!e :e
Van veel kevers is nog weinig over de oecologie bekend.
Om deze reden is het moeilijk om iets te zeggen over de
relatie tussen de waterkwaliteit en het voorkomen van de
verschillende soorten. Waarschijnlijk zijn de larven ge-
voeliger voor de veranderingen in het water dan de volwas-
sen dieren zodat zij betere indicatoren zullen zijn. Van
een aantal soorten is het bekend dat zij halofiel zijn,
dat wil zeggeî dat zij een voorkeur hebben voor brak water.
Dat wil niet zeggen dat deze soorten niet Ín zoet water
kunnen leven. Veel kevers vliegen goed en zullen daarbij
ook naburige zoete wateren aandoen. In het Poelbos zijn
de volgende haLofiele keversoorten aangetroffen.
!glfp_19:_3pfg31l:. Deze soort behoort naast Haliplus line-
atocollis tot de algemeenste Haliplid.ae in het Poelbos.
9gg}g!þS:_pglSllglgglg1ggg. of deze soort nu een sclite brak-
watersoort is (een soort die zijn optimum heeft in het
brakke water) of een zoetwatersoort (optimurn in zoet water)
met een ruime tolerantie voor brakwater, moet nog worden
uitgemaakt.
Ochthebius viridis is een tlpische brakwatersoort evenals
E¡ÞaEIei-lcliÞlils:-
ook v3l_Ag3þg:_ggl:pgl:gg is bekend dat hij vooral in brak
water wordt gevonden. De overige gevonden keversoorten zijn
algemeen of vrij algemeen in de zeeur^tse binnenwateren. De

volgende soorten zijn vanwege hun zeldzaamheidswaarde in
Zeeland het noemen waard.
lyglgpglg:_glgggletus. volgens de literatuur heeft deze soort
een voorkeur voor zure wateren. Orndat dit type water weinig
of in het geheel niet in Zeeland voorkomt zaL de soort hier
wel zeldzaam blijven.
Acilius sulcatus. Hoewel de soort vooral in Oost-Nederland
ãIõãmããñ-i;-;ffi er in Zeela¡rd maar enkele vindplaatsen be-
kend. De soort prefereert venige plassen en poelen met een
modderbodem. In plas 22 werden enkele exemplaren gevonden.

E!99us:-3IItlr9, U99þre1-gBgripelg!3!s: en Potamonectes
canÍculatus. Deze drie soorten zijn nieuw voor de Zeeuwse
Fauna. E. affinis is in Nederlar¡d weinig algemeen tot zeld-
zaanr, terwijl E. quadripunctatus vrij zeldzaam is. De derde
soort die zeldzaam is in Nederland heeft een voorkeur voor
zand.ige bodems. De vondst in kleisloot 32 Ls daarom als een
toevalstreffer Èe beschouh¡en. Mogelijk dat de soorÈ in duin-
plassen met een zandige bodem en weinig begroeiing meer gevon-
den kan worden. De soort bereikt in Nederland zijn noordelij-
ke verspreidingsgrens .

3. De chironomiden - Ctrironomidae.

Van chironomidenlarven is het bekend dat het goede milieu-
indicatoren zijn. Echter over de interpretatie van het voor-
komen van de verschillende soorten is men het nog niet eens.
VeeI onderzoek zal hiertoe nog moeten worden gedaan. In het
bos komen 4 echte brak-watersoorten voor, te \nreten Chironomus
halophi lus, Ctrironomus salinarius, Microchironomus deribae en
Dic cornis. Vüanneer deze soorten domineren in
een plas duidt dat op het brakke karakter van het water.
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Naast deze soorten treffen r^re in het bos veel Èlpische
zoetwatersoorten aan.
9ffgglggg:_gy1yg:lris. uit de literatuur is bekend dat
deze soort ook matig brak water kan verdragen. Uit de
Zeeuwse gegevens blijkt dat deze tolerantie maar zeer be-
perkt is. Al snel wordt C. sylvestris dan verdrongen
door zijn naaste verwant 9:f9!gpg:_9M!g:, die, hoewel
ook een zoetlratersoort, een grotere tolerantie voor brak-
water heeft dan C. sylvestris. Op grond van d.e geringe
tolerantie voor brak water kan men C. sylvestris toch op-
vatten als een indicatorsoort voor zoete milieu's. Beide
sooren kunnen een matige verontreiniging verdragen t zo-
dat hr¡n aanwezigheid geen garantie is voor een goede wa-
terkwaliteit.
Het klinkt misschien wat vreemd maar ook de afwezigheid van
bepaalde soorten kan veel informatie opleveren. De absen-
tie van Pse varius duidt op water van een goede
kwali teit, aangezien de soort juist een voorkeur heeft voor
Iicht tot zelfs flink vervuilde watertjes. In drinkputten
die nog bij het vee in gebruik zíjn, waardoor het water
verontreinigd wordt door de mest van deze dieren is p. vari-
us veelvuldj-g aan te treffen. Anderzijds is de soort een
indicator voor zoete rnilieu's met een vergelijkbare toleran-
tie voor brak water als C. sylvestris. Overige ind.icator-
soorÈen die duiden op zoet water van een oven^/egend goede
kwaliteit zijn Pentapedilum r¡ncinatum, Dicrotendipes lobiger
en lglgpglgeie-ltgrigStr- ook 9þlrglgggr_Igrrgg:, Elqg:!i-
r9!9!!r-isperlgl:per' !999!r99l3gr9:-9Þy!E en ygtepelgpia
tenuicalcar kan men hiertoe rekenen.
over åcrig9!9pg:_Jg9gl: wordt door diverse auteurs verschil-
lend gedacht. De meeste van hen beschouwen de soort als een
indicator voor verontreinigd water. Uit de Zeeuwse situatie
blijkt het tegenovergestelde. De soort wordt hoofdzakelijk
gevonden in zoete milieu's die een goede tot redelijke water-
kwaliteit hebben. Ðe aanr^¡ezigheid van A. Iucens in het Poel-
bos geeft mij dan ook geen aanleiding deze toe te schrijven
aan de minder goede kwaliteit van deze plassen. Eerder is
het tegenovergestelde het geval. Bij dit. al-les moet wel be-
dacht worden dat de Zeeuwse binnenwateren, afgezien van de
duinplassen, merendeels op kleibodemLi.ggs¡, wat inhoudt dat
d.eze wateren al van nature een hoge voedselrijkdom kennen.
In dit licht moet dan ook de indeling schoon - verontreinigd
water bezien worden.

4. Overi insekten

9lgggl_9fplglgg. Deze soort is de enige haft die in het
Poelbos aangetroffen is. De larve prefereert zoet water van
een redelijke tot goede kwaliteit. Als zodanig kan de soort
als indicatororganisme gebruikt worden.
Ischnura e Van de waterjuffers is I. elegans de enige
vertegenwoordiger in Zeeland die regelmatig wordt aangetroffen.
Vüaterjuffers staan erom bekend dat zij schoon en zoet water
prefereren. I. elegans is niet zo kieskeurig. Behalve dat zij
matig brak water goed kan verdragen is zij ook tolerant voor
een minder goede waterkwaliteit. AIs indicatororganisme is zij
daarom minder goed bruikbaar. Onder optimale omstandigheden zo-
als in het Poelbos kan zL1 Ln grote aantallen voorkomen.
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Dixella autumnalis. Uit het voorkomen van deze mug in
Zeeland kan men opmaken dat de soort een voorkeur heeft
voor schoon, plantenrijk h¡ater. Daarbij prefereert zLj
zoet water, hoewel licht brak water ook verdragen wordt.
Var¡ de tot nu toe 16 bekende vindplaatsen in Zeeland zijn
er 6 gelegen in het Poelbos. ÍùeI een aanduiding voor de
vraarde van d.eze putten.

5r* g!3e!!i gsl-:_9rse!39e g

In het Poelbos zijn tot nu toe 5 soorten Crustacea aan-
getroffen, hraarvan er drie tlpische brakwatersoorten zL)n:
Gammarus duebeni, Gammarus zaddachi en Palaemonetes varians.
Hun -aa;;ã ; iõñãiA dui ãt-õp-ããñ -b;ak[e c omþãñãñt- i;-ñãE-rdãEã; .
Interessant is de aanwezigheid van P. varians in poel 16.
Deze poel is langzaam aan het verzoeten. Op grond van het
zoutgehalte (en ook de levensgemeenschap in het water) kan
men deze plas nu zoet noemen. De vraag is hoelang P. varians
zich in deze plas kan voortplanten v¡anneer het chloridege-
halte blijft dalen.
Asellus aquaticus. Deze waterpissebed komt algemeen voor in
de zoete putten in het Poelbos. Als zodanig kan men haar een
indicatorsoort noemen voor zoet water. V'Iaterbeoordelaars
hebben het niet op deze soorÈ begrepen. ze zov karakteristiek
zijn voor vervuild water. Een grote maÈe van tolerantie voor
vervuild water wil niet zeggen dat de soort goed water daarom
rnijdt. Als indicatororganisme voor verontreinigd water is de
soort dan ook alleen maar te gebruiken in kornbinatie met
andere voor vervuild water karakteristieke soorÈen.

6- åsgiÞiet-:åseliþi3-
De putten in het Poelbos zijn vooral van belang voor de grote
aantallen groene kikkers en kleine watersalamanders die zich
hier voortplanten. Door de goede kwaliteit van het water kr:n-
nen deze dieren zich hier goed handhaven. In Zeeland verdwij-
nen de laatste jaren steeds meer voor deze soorten geschikte
Ieefgebieden tengevolge van onder meer het in onbruik raken
van drinkputten.
Ook de gewone pad en de bruine kikker zijn in het bos rijkelijk
vertegenwoordigd. Als "amfibiënreservaat" is het bos dan ook
van grote betekenis. Bij een goed beheer van de putten en
plassen zal de "amfibische" waarde zeker nog toenemen. Van de
groene kikker zijn in Nederland tegenwoordig 3 vormen bekend.
De tijdens deze inventarisatie gevonden dieren werden niet
verder van elkaar onderscheiden.

vll.2.d. Bespreking van de aangetroffen levensgemeenschappen

De meeste plassen in het bos herbergen een zoetwatergemeenschap.
Plassen met een uitgesproken brakwatergemeenschap komen niet
voor. $lel zijn in verschillende plassen duidelijke of minder dui-
delijke brakke invloeden aan te wijzen. Het meest zLjn deze terug
te vinden in de gegraven vijvers (nrs. I,21 16 en 34, waarbij
in nr. 2 de meest duidelijke kenmerken van een brakke gemeenschap
te zien zíjn). Deze zijn echter langzaam aan heÈ verzoeten en
met name in de vijvers 16 en 1 overheerst het zoete aspect sterk.

5



-4r

ook in de beide bemonsterde slootjes (31 en 32) vindt men

tylgische brakwaterorganismen terug, maar ze tenderen even-
eens sterk naar een zoete gemeenschap. van de drinkputten
kennen de nummers 17 en 26 duidelijk brakke invloeden. Put
26 Ls voor een drinkput erg brak, en zou ongeschikt zijn
voor gebruik door het vee. Brakwaterorganismen worden ook in
zoete putten gevonden. Kevers en wantsen, die goed kunnen
vliegen, storen zich niet aan onze menselijke indeling. Daar-
orn zijn als maatstaf voor "brak" die organismen gebruikt die
niet kr:nnen vliegen: de crustacea en de larven van chirono-
miden. De larven van wantsen en kevers krurnen ook als zodanig
dienst doen; deze zj-in echter niet bekeken.
In de droge zomers van 1975 en t976 is het waterpeil in de

drinkputten van Zeeland sterk teruggelopen. Daarmede is ook
het chloridegehalte tengevolge van de verdamping toegenomen,
zodat vele putten een hogere zoutwaarde bereikten dan normaal-
In de loop van de jaren is er een herstel opgetreden dat nog
steeds doorgaat. Aan de bijgevoegde chloridegehalten kan men

deze dalende tendens aflezen. De bijzonder regenrijke winter
vart t98O/ 1981 is dan voor de mensen niet zo prettig geweest,
de putten zijn er wet bij gevaren. Hun watervoorraad is her-
steld en daarmede is ook naar men kan aannemen het chloride-
gehalte \^¡eer op peil gekouren van voor de beide droge zomers.
Deze verzoeting en het achterwege btijven van verontreiniging
door het vee geven de putten in het Poelbos de mogelijkheid om

zich nog verder te ontwikkelen dan het stadium waarin ze nu
verkeren.
verschillende putten drogen in de zomer uit. In het algemeen
moet de put dan weer herbevolkt worden van buiten af. Slechts
enkele soorten kr:nnen een droogteperiode overleven. Daarom

hebben uitdrogende putten een minder rijke levensgemeenschap
dan altijd water voerende putten. Dat wil niet zeggen dat hun
bíologische waarde minder hoog moet worden ge\^taardeerd. In het
algemeen hebben jaartijks uitdrogende putten een karakteristieke
Ievensgemeenschap van soorten díe hr:n optimum hebben in perio-
diek droogvallende wateren. In het Poelbos vindt men hier niet
zoveel van terug omdat met het uitdrogen ook het chtoridegehal-
t-e van de plas toeneemt, htaardoor het leefmilieu voor deze soor-
ten minder geschikt wordt. PIas 5 vormt nog het mooiste voor-
beeld van dit type levensgeÍìeenschap door het voorkornen van de

platworm Dugesia lugubris die karakteristiek is voor periodiek
uitdrogende wateren.
Het beheer dient erop gericht te zijn een zo grooL mogelijke
ðifferentiatie aan putten in stand te houden. Hierbij kan wor-
den gedacht aan ondiepe tegenover diepe putten en aan droog-
vallende tegenover altijd \¡Iater voerende putten. De oeverhelling
dient onregelmatig maar niet steil te verlopen. ook verlandende
putten dragen bij tot een grote verscheidenheid van biotopen.
Een goed begin is gemaakt met het uitdiepen c.q. het opnieu\^I gra-
ven van de putten 13, 17, 23, 24 en 27 Ln het Hendriksbos en

twee kleinere putten in het Arendsbos in de winter van 1980/
1981 door Staatsbosbeheer.
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De nat'uurvretenschapperijke waarde van de drinkputten in het
algemeen en van de putten in het poelbos in het bijzonder
wordt bepaard door het voorkomen van rer¡ensgerneenschappen die
men buiten zeerand srechts weinig aantreft en die samengesterd zijn
uiL:zoet- en brakwatersoorten. Onder invloed van het zout-
gehalte varieert de samenstelring van de levensgemeenschappen
varr zuiver zoeE tot licht brak (oligohalien) in het poelbos.
Hiertussen vindt men een reeks overgangssituaties die vanuit
natuur:vretenschappelijk oogpr:nt waardevol zijn. In de tweed.e
plaats herbergen de puÈten voor Zeeland karakteristieke dier-
soorten die elders in Nederland weinig voorkomenr met naÍre
geldt dit voor de brakwaterorganismen of die organismen die
aarr de kuststrook gebonden zi)n. In de derde plaats kornen in
de Poelbos-putten diersoorten voor die zeldzaam zijn in
Zeeland en in Nederland. In de laatste plaats zijn de putten
bevolJct met enkele diersoorten die op zich niet. zeld.zaam zíjn,
maar d.ie wel sterk bedreigd worden d.oor het verdwijnen van voor
hen geschikte biotopen. In het bijzonder geldt dit voor de
amfibiën.

vII. 2.e. B9:9]F!91_P9I_Pg!

IVoroû/ÊCTn



Plas 1 Gegraven vijver

Macrofauna

Gerris odontogaster
Plea leachi
NoÈonecta viridis
Corixa punctata
Corixa panzeri
Callicorixa concinna
Callicorixa praeusta
Sigara lateralís
Sigara stagrnalis
Sigara striata
Haliplus lineatocollis
Haliplus apicalis
Noterus . clavicornis
Procladlus choreus
Cricotopus gr. cylindraceus/
festive].lus
Cricotopus ornatus
Cricotopus spec.
Psectrocladius gr. sordidellus
Psectrocladius gr. dilatatus
Chironomus annularius
Chironomus plumosus
Clrironomus halophilus
Chironomus salinarius
Glyptotendipes barbipes
Glyptotendipes spec.
lvlicrochironomus deribae
Dicrotendipes pallidicornis
Paratanytarsus spec.
Cloëon dipterum
Ischnura elegans
Linnephilus affinis
Polycelis spec.
Oligochaeta
Heteromastus filiformis
Lymnaea peregra
Lymnaea palustris
Hydrobia spec.
Asellus aguaticus
Gammarus duebeni
Gammarus zadd.achi
Neomysis integer
Carassius spec.
Rana esculenta
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x
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x
x

x

x

x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x

x
x

x

Oremie

datum

rB-L2-77
15- 1-78
12- 3-78
r- 4-78
7- 5-78

25- 9-78
to- 4-79
r-Lo-79

26- 3-80
to- 2-8r

cl
o,99 o /oo
0 ,95
0, 90
O,9t
O,78
1 ,01
0,56
O,6I
O,70
O,43

Vegetatie

Ranunculus cf . aquatilus
Potamogeton pectinatus
Potamogeton crispus
l4lzriophyllum spicatum
Scirpus maritimus
Scirpus lacustris
Juncus gerardii.

Deze nog jonge plas kenmerkte
zich bij de eerste bemonsÈe-
ring in 1978 door een overwe-
gend brakminnende of braktole-
rante fauna. In de opvolgende
jaren heeft zich een verzoeting
doorgezet die vooral tot uiting
kwam bij de bemonstering van
maart 1980 door de aanwezigheid
van karakteristieke zoetwater-
soorten als Plea leachi, Asellus
aquaticus en Cloêon dipterum.
Ook de vegetatie heeft duidelijk
het karakter van een jonge insta-
biele plas. In 1978 domineerde
R. aquatilus terwijl P. crispus
in beperkte mate aail¡/ezig ltras. In
1979 was het omgek€erd: P. cris-
pus domineerde zeer fraai over
R. aquatilus dat tot enkele ran-
den van de plas werd teruggedrong-
en. In 1980 trad er geen belang-
rijke groei van hogere waÈerplan-
ten in de plas op. Verdere ontwik-
kelingen in deze plas zul1en zeker
de moeite van het volgen waard
zíjn.
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Plas 2. Gegraven vi lver

Macrofauna

Gerris odontogaster
Gerris juv.
Notonecta viridis
Notonecta glauca
Corixa punctata
Corixa affinis
Sigara lateralis
Sigara stagrnalis
Sigara striaÈa
Haliplus lineatocollis
Ilalip1us apicalis
Noterus clavicornis
Dytiscus circr¡mflexus
Hydrobius fuscipes
Cricotopus ornatus
Chironomus a¡rnularius
Chironomus halophilus
Gllptotendipes barbipes
Gllptotendipes spec.
Ischnura elegans
Lymnephilus affinis
Lynnaea palustris
Gammarus zaddachi
Gâmmarus duebeni
Palaemonetes varians
Neomysis integer
Gasterosteus aculeatus
Ptutgitius pungitius
Rana esculenta
Bufo bufo larven

@
IÈ
I

@o

@
I(o
I\¡ro

x
x

Chemie

datum CI
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

t8-t2-77
15- 1-78
12- 3-78
t- 4-78
7- 5-78

25- 9-78
ro- 4-79
8- 9-79
1-ta-79

26- 3-80
4- 8-80

10- 2-81

I ,66o /oo
1 ,38
I,24
l r42
7,65
3,65
7,28
2 163
3,05
l,l4
I,78
1,06

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

Vegetatie

Rar¡unculus cf. aquatilus
Phraqnites australis
Scirpus maritimus

Deze plas is de meest brakke
plas in het poelbos. Soorten
als Ctrironomus halophilus, de
bei-de Garnmarus soorten en de
steurgarnaal palaemonetes vari-
ans zijn karakteristiek voor een
dergelijk milieu. @k de dominan-
tie van de wants Sigara stagrralis
onderstreept het brakke karakter
van de plas. Er zíjn nog geen
aanwd-jzingen voor verzoeÈing van
het water. Tijdens een bemonste-
ring op 2I-4-I981, na afsluiting
van de Kopy, werd nog de bloed-
zuiger Therorq¡zon tessulatum ge-
vonden.

Put 3. Gebruikte drinkput in weila¡rd

Macrofauna

Notonecta viridis
Corixa punctata
Corixa affinis
Sigara lateralis
Haliplus apicalis
Coelambus confluens
Hydroporus planus
Laccophilus minutus
Psectrotanypus varius PoP
Cricotopus spec.

¡\)

IÈ
I

@()
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Chemie

datum cl

IO-2-8t o,Oo/oo

Vegetatie
geen gegevens.

Deze zoete plas wordt door het
vee nog als drinkput gebruikt.
Het voorkomen van Psectrotanlpus
varius duidt op verontreiniging
door het vee.
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Vervolg put 3. C,ebruikte drinkput in weiland

Macrofauna

Cloëon dipterum
Lymnaea peregra

Ook andere soorten die karak-
teristiek zijn voor schoon wa-
ter zoals PIea leachi, zLjn af-
wezLq. Wel is Cloëon dipterum,
aanwezig; deze soort verdraagt
een lichte verontreiniging goed.

N
I
È
I

@
O

x
x

Put 4. Gebruikte drinkput in weiland

Macrofauna

@rris thoracicus
Plea leachi
Notonecta viridus
Corixa punctata
Corixa affinis
Sigara stagnalis
Haliplus lineatocollis
Haliplus apicalis
Coe lambus impressoprmctatus
Coelambus paral le logranmus
Hygrotus inaequalis
Hydroporus planus
Laccophilus rn-inutus
Enochrus bicolor
Enochrus halophilus
Cricotopus spec.
Glyptotendipes barbipes
Bezzia spec.
Stratiomyia sp.
Cloêon dipterum
Ischnura elegans
Tubificidae juv.
Dugesia lugubris
Llzmnaea peregra
Asellus aquaticus

t\)

I
tÞ
I

@o
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ctremie

datum
18-t2-77
12- 3-78
r- 4-78
7- 5-78

25- 9-78
ro- 4-79
26- 3-BO
4- 8-80

IO- 2-81

CI
o ,55 o /oo
0 ,51
0,50
O ,47
0,95
0,36
0,31
0,25
O ,I-7

Vegetatie

Callitriche sp.

Ook deze put, in gebruik bij
het vee maakt een goede in-
druk. PIea leachi, Cloëon
dipterum en AseIIus aquaticus
onderstrepen het zoete karakter.
Anderzijds kan het domineren van
de w.ants Si-gara stagrnalis en de
kever Haliplus apicalis afs een
aanwijzing opgevat worden voor
een licht brakke invloed in
het water.

Put 5. Put gelegen tussen de beplantinq

Macrofauna

C,erris thoracicus
Gorixa affinis
Hesperocorixa linnei
Sigara sÈagnalis
Hydroporus planus

N)

I
È
I

@
O

x
x
x
x
x

Ctremie

datum
L5- I-78
I- 4-78
7- 5-78

25- 9-78

c1
0,36o /oo
0 ,36
O,45
droog



-46-

Vervolg put 5 . Put gele gen tussen de beplanting

Macrofauna

Hydroporus palustris
Hydrobius fuscipes
Helophorus cf. grandis
Enochrus halophilus
Enochrus guadripunctatus
Xenolopia sp.
Pentapedilum gr. uncinatum
Culicidae
Bezzia sp.
Limnephilus affinis
Ðugesia lugubris
Lymnaea peregra
Asellus aquaÈicus

N

è
I

@o
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Chemie

datum
IO- 4-79
L-10-79

26- 3-80
2t- 4-80
10- 2-81

cl
o,33o /oo
droog
0
0
0

45
28

,23

VegeÈatie

Glyceria fluitans
Deze put is temidden van de
aanplant gelegen en droogt in
de zomer uit. In het water
bevindt zich veel dood plan-
tenmateriaal dat d,e aanwezig-
heid van Hesperocorixa línnei
en de groÈe aantallen Asellus
aquaticus (lrlaterpissebed) ver-
klaart. De waterkwaliteit is
goed. Het voorkomen van de plat.
worm Dugesia lugr:bris is karak.
terisÈiek voor periodiek uit-
drogende wateren.

Put 6:

Macrofar¡na

Iì-yocoris cimicoides
Gerris thoracicus
Gerris lacustris
Plea leachi
Notonecta glauca
Notonecta viridis
Corixa punctata
Corixa affinis
Corixa panzeri
Sigara striata
Hygrobia tarda
Haliplus lineatocollis
Haliplus immaculatus
Haliplus ruficollis
Haliplus heydeni
Hygrotus inaequalis
Noterus clavicornis
Laccophilus minuÈus

n,ËS&Å¿ttl8d8
x
X
x
x

Chemie

datum CI
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

t8-t2-77
15- 1-78
t2- 3-78
r- 4-78
7- 5-78

25- 9-78
to- 4-79
1-to-79

26- 3-80
4- 8-80

10- 2-81

o.
/oo,20

,26
,15

't9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

,15
,32
,2!
,16
,20
,t3
.06

Vegetatie

Ceratophyllum submersum
Lemna trisulca
Glyceria fluitans
Eleocharis palustris
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Vervolg put 6.

Macrofar:na

Dytiscus circumflexus
Dlrtiscus larve
Laccobius bipunctatus
Helophorus guttulus
Acricotopus lucens
Cricotopus sylvestris
Psectrocladius obvius
Endochironomus impar/dispar
Chironomus luridus
Dicrotendipes lobiger
Parachironomus arcuatus
DixeIIa autumnalis
Stratiomyia sp.
3loëon dipterum
Ischnura elegans
Polycelis sp.
3lossiphonia he teroclita
3lossiphonia complanata
Lymnaea peregra
Asellus aquaticus
fiphys ornatus
Sasterosteus aculeatus
)rprinus carpio
Rana esculenta
Iriturus vulgaris

¡\)\¡
I
\o
I

@
O

x

x

X

r.o N)lt\¡ Oìtt\t \¡
@\o

t:
"l:

li
.lt
.lî-lî

:l

.lt*l**l*

Deze vrij diepe put behoort
tot één der mooiste van het
bos. Soorten als PIea Jeachi,
Ilyocoris cimicoides, Dicro-
tend.ipes lobiger, Dixella autum-
nalis en Polycelis sp. wijzen op
een goede waterkwaliteit. Ook
de aanwezigheid van de Groene
k-i-kker en de Kleine watersalaman-
der benadrukken de waarde van
deze zoete put. fn de winter
v¿¡n '78/'79 zi)n na de vorst en-
kele dode exemplaren van de
karper Qzprinus carpio gevon-
den.

x

lut 7. Geheel dichtqegroeide put

ulacrofauna: geen gegevens

/egetatie : Phragmites australis

)eze put is Eeheel Cichtgegroeid met het
ciet Phragmites australis. Het zoutgehal-
te van het water schommelt tussen zoet en
>ligohalien.

Chemie

datum

L- 4-78
7- 5-78

25- 9-78
IO- 4-79
I7-tO-79
26- 3-BO
4- 8-80

10- 2-81

,57o ¡oo

CI

,60

'97
,38

droog
0 ,36
o ,48
O,2I

0
0
1

0
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PuÈ 8. zeer ond.iepe put

Macrofauna

Corixa punctata
Corixa affinis
Sigara lateralis
Sigara sÈagrralis
Coe lambus irnpressopunctatus
Coe lambus parallelograrunus
Hygrotus inaequalis
Hydroporus palustris
Hydroporus planus
Laccophilus minutus
Agabus bipustulatus
Agabus conspersus
Ochtbebius marinus
Ochthebius viridis
Ochthebius minimus
Helophorus guttulus
Hydrobius fuscipes
Anacaena limlcata
Enochrus halophilus
clrmbiodyta marginella
Cricotopus sp.
Chironomus Èype plumosus larve
Chaoborus crystallinus
Cloëon dipterum
Asellus aquaticus

N
I

00
I\¡

@

Chemie

daÈum CI

t8-12-77
12- 3-78
L- 4-78
t- 5-78

25- 9-78
70- 4-79
26- 3-80
4- 8-80

ro- 2-8r

Ranunculus cf. aquatilus
Juncus gerardii
Eleocharis palustris

Deze plas is erg ondiep maar
r^rel zeer waardevol. In deze put
is vooral naar de kevers geke-
ken. Het water is niet puur zoe
getuige de zoutcijfers. Ook in
soortensamenstelling komt òit t
uiting. Ochthebius viridis, Coe
Iambus paralellogranmus, Enochr
halophilus en Sigara stagnalis
wijzen op het licht brakke kara
ter, terwijl Chaoborus crystall
nus, Cloëon dipterum en Asellus
aquaticus het zoete karakter va
het water aangeven.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

or7
0r5
0r8
or7
t14
or4
or4
0r5
or2

40 /oo
9
0
I
7

9
4
2

B

Vegetatie

Put 9. Gelegen in een perceel weiland

Macrofauna en vegetatie: geen gegevens bekend. Chemie

datum CI

12- 3-78
r- 4-78
7- 5-78

25- 9-78
ro- 4-79
I-IO-79

26- 3-80
4- 8-80

to- 2-81

,!5o/oo
,26
,23
,4t
,37
,53

0
0
0
0
0
0
0
0
0

,39
)t

,t2
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Put 10.

Macrofauna Chemie

Ilyocoris cimicoides
Corixa panzeri
Hesperocorixa linnei
Sigara striata
Haliplus sp.
Hydroporus palustris
Laccophilus minutus
Chironomus sp. Iarven
Ctraoberus crystallinus
Bezzia sp.
Cloëon dipterum
Asellus aquaticus

Vegetatie
Potamogeton pectinatus
Lemna gibba

Hoewel de poel, die in d.roge zomers ka¡r uitdrogen, op grond van de zoutcijfers
P - oliqohalien is, ís de soortensamenstelling karakteristiek voor zoet vrater
(Ilyocoris cimicoides). De waterkwaLiteit is goed.

(,o
I
È
I

æo

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

datum

12- 3-74
L- 4-78
7- 5-78

25- 9-78
IO- 4-79
I-to-79

26- 3-BO
30- 4-80
4- 8-80

ro- 2-8\

c1

o ,86o /oo
0 ,89
1,01
droog
0,74
O,84
O,64
0,53
0 ,56
0r0 ?

Put 11 . Gelegen in een speelwei

Macrcfauna

Gerris thoracicus
Gerris odontogaster
Plea leachi
Notonecta viridis
Corixa punctata
Corixa affinis
Callicorixa praeusÈa
Hesperocorixa linnei
Hesperocorixa sahlbergi
Sigara stagrnalis
Sigara striata
Haliplus lineatocollis
Haliplus cf. ruficollis
Haliplus heydeni
Coelambus confluens
Coe lambus impres sopunctatus
Hydroporus planus
Hydroporinae larven
Hygrotus inaequalis
Noterus clavicornis
Laccophilus minutus
Agabus bipustulatus
Agabus larven
Rhantus notatus
Colymbetes fuscus

N)(,
I

LN
I\¡

@

N)
I

o
I{
\o

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Chemie

datum

18-12-77
15- 1-78
12- 3-78
t- 4-78
7- 5-78

23- 5-78
25- 9-78
rc- 4-79
r-to-79

26- 3-80
4- 8-80

IO- 2-8r

,23o /oo

c1

0
0
0
0

'19
,og
,t3

X

x

O ,I7
O,t6
droog
0,13
0,11
0, 15
0,05
0,00

pH= 7,33

x
x Vegetatie

Ceratophyllum submersum
Scirpus maritimus

Ook deze behoort tot een der
mooiste van het bos. Het hoog-
ste aantal soorten werd hier
gevonden. De puÈ is puur zoet
en heeft een goede waterkhtaliteit.
(Polycelis sp.) Zowel de Bruine
als de Groene kikker planten
zich hier voort. In natte winters
treedt de put "buiten haar oevers".

x



Vervolg put 11.

Macrofauna

Dlztiscus circumf lexus
Hydrobius fuscipes
c)rmbiodyta margine lla
Acricotopus lucens
Cricotopus sylvestris
Cricotopus ornatus
Chironomus annularius
Chironomus piger
Chironomus halophilus
Glyptotendipes barbipes
Tanytarsus gracilentus
Ckraoborus crystallinus
Dixella autumnalis
Anopheles sp.
Cloëon dipten:m
Ischnura elegans
Polycelis sp.
Helobdella stagrnalis
Lymnaea peregra
Lymnaea palustris
Planorbis crista
Asellus aquaticus
Rana esculenta
Rana temporaria

N(,N)
tt
utott{\¡@ro

x
x
x
x
x

9-8

x
X
x
x
x

x
x
x

-50-

80

Q¡) 12-10-79. werd boven de
put een libel behorend tot het
genus Sympetrum waargenonen
op doortrek.

20.
2

x
9-80

x

Put 12. Put gelegen in open grasland

Macrofauna

Notonecta viridis
Corixa affinis
Ilesperocorixa linnei
Sigara lateralis
Sigara stagnalis
Haliplus apicalis
Hydroporus pâlus,tris
Ochthebius minimus
Hydrobius fuscipes
Cricotopus sp.
Psectrocladius gr. sordidellus
Chironomus sp.
Pentapedilun cf. uncinatum
Paratanytarsus sp.
Lyûìnaea peregra

t\)
IÈ
I

@o
C?¡emie

datum Cl

12- 3-78 o,84o/oo
I- 4-78 0,93
7- 5-78 0,98

25- 9-78 droog
to- 4-79 O,9r
I-L0-79 droog

26- 3-8O O,82
4- 8-80 0,98

IO- 2-8t O,--?

Vegetatie
Agrostis stolonifera
Alopecurus geniculatus
Juncus gerardii
Deze put staat in warme zomers
droog. ook in ander seizoenen
heeft zij weinig water.
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rrvolg put 12.

)or de vele neerslag vari de afgelopen winter heeft het waterpeil zich kunnen her-
:eflen. Tengevolge van het jaarlijks uitdrogen heeft de put zich biologisch niet
:rder kr¡nnen ontwikkelen. De aanwezige fauna tendeert naar een zoete levensgemeen-
:hap, hoewel op grond van het chloridegehalte de put oligohalien moet worden ge-
remd.

rt 13. Put gelegen in open grasland

' de onderzoeksperiode is deze put altijd droog aangetroffen. In de loop van de
jd heeft zich hier een vegetatie ontwikkeld die geen aquatische kenmerken meer
,rtoonde. In de winter van 80/81 heeft Staalsbosbeheer deze put opnieuw gegraven.
, IO-2-81 bedroeg het chloridegehalte O,OO 

o/oo. Het water is dus volkomen zoeL.

LE 14. Put gelegen in een bosperceel

.crofar¡na

'rixa affinis
.llicorixa praeusta
sperocorixa linnei
.liplus ruficollis
'd.roporus planus
.ccophilus minutus
htfiebius minimus
lophorus brevipalpis
drobius fuscipes
acacrra limbata
ochrus bicolor
ochrus halophilus
mbiodyta marginella
nopelopia cf. nigricans
icotopus sp.
ironomus annularius
ntapedilum cf. uncinatum
achydeutera sp.
atiomyia sp.
banus sp.
mnephilus affinis
mnaea peregra
anorbis crista

N)
I

È
I

@o

x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Chemie

datum c1

15- t-78
12- 3-78
I- 4-78
7- 5-78

25- 9-78
ro- 4-79
r-to-79

26- 3-80
2- 4-80
4- 8-80

1A- 2-81

o,62
0, 55
o,46
0 ,58
droog
0,25
droog
0, 35
0,11
O,37
0 ,01

oo
o/

Vegetatie: geen gegevens.

Deze put ligt midden tussen de
aanplant en droogt in de zomer
uit. Desondanks herbergt d.e
put een relatief rijke levens-
gemeenschap die zoet van karak-
ter is, getuige het voorkomen
van soorten als Pentapedilum un-
cinatum en Xenopelopia nigricans.

t 15. Gele ln asland

crofar¡na

ea Ieachi
Iip1us immaculatus
grotus inaequalis
droporus angustatus

\o
I

o
I{

@

x
x
x
x

Chemie

datum

T5- I-78
12- 3-78
I- 4-18
7- 5-78

CI

o,!7 o 
/oo

O,O4
0r 11

0,06
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Vervolg put 15.

Macrofauna

Hydroporus palustris
Hydroporus planus
Hydroporus tesselatus
Hydroporus memnonius
Agabus bipustulatus
Agabus conspersus
Helophorus cf. flavipes
Anacaena limlcata
Laccobius bipunctatus
Enochrus melanocephalus
Clnnbiodyta marginella
Eristalis sp.
Collenbola sp.
Asellus aquaticus
Rana esculenta

ro
I

o
I{

@

Ct¡emie

25- 9-78
to- 4-79
t-10-79

26- 3-80
4- 8-80

to- 2-81

o,!7 o/oo

O,t6
0, 10
O,32
O,O7
0 ,01

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Vegetatie
Ceratophyllum submersum
Lemna gibba

Tijdens de bemonstering van
deze vrij diepe zoeLe put was
het wateroppervlak vrijwel ge.
heel bedekt met kroos. Die la;
is afsluitend zodat in het on.

derliggende water minder goede milieuomstandigheden kqnnen heersen. Het voorkomen van dIarve van de zweefvlieg Eristalis wijst hierol. Deze omstandigheid is slechts tijdelijk
De plas is waardevol door de grote aantallen jonge Groene kikkers die er gevonden \^rerdeBovendien troffen wij er de vóor zeeland zeldãame waterkevers Hydroporus angustatus en
Enochrus melanocephalus aan.

Plas 16. Geqraven vi Jver

Macrofauna Chemie

datum CI

to-2-81

:l

Gerris thoracicus
Gerris odontogaster
Ilyocoris cimicoid.es
PIea leachi
NotonecÈa viridis
Corixa punctata
Corixa panzeri
Corixa affinis
Callicorixa concinna
Sigara lateralis
Sigara stagnalis
Sigara striata
Noterus clavicornis
Laccophilus minutus
Ðlztiscus circumflexus
Cricotopus sylvestris
Cricotopus ornatus
Chironomus salinarius
CLrironomus pseudoÈhummi

N)
O
I

ro
I

æo

x
x
x
x

x

x
x

UJÞ
I

(JJ\
¡\)
I(¡
I

@o
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

N)
L^)
I

(¡
I\¡

@

x
x

x

12- 3-78
I- 4-78
7- 5-78

23- 5-78
2s- 9-78
IO- 4-79
r-Io-79

26- 3-80
12- 5-80
4- B-80

10- 2-81

O,64
O,'74
O,7O
0,72 ptl = 9103
o,gg
0,55
0 ,58
O,44
0 ,35
0,33
0, 18

x
x
x

Vegetatie
Ranr¡nculus cf. aquatilus
Ceratophyllum submersum
Myriophyllum spicatum
Potamogeton crispus
Zannichellia sp. (cf. palustris
Scirpus lacustrisx
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Vprvolq plas 16.

Macrofauna Chemie

Scirpus maritimus
Phragrmites australis
Jrxrcus gerardii
Deze gegraven vijver maakt
een duidelijk verzoetings-
proces door. Gaven bij de eerste
bemonstering van maartr 7g de
brakwaterorganismen de toon aan,
in september '80 droeg de plas
de kenmerken van een zoetwater-
gemeenschap waarin zich nog en-
kele brakwaterorganismen ..
konden handhaven. Interessant, is

kr:nnen "-i":ä:: ;ïil.1:'."ti;";:íi."_ring op 2r-4-r81, na afsruiting van de Kopij, werden nog de bloedzuiger Íheuou¡¡zon te.s-suratum, de watermijt Hydrachra cruenta en i"trr.r, van de bruine kikker gevonden

Glyptotendipes barbipes
Microchironomus deribae
Dixella autr¡unalis
Cloêon diptenrm
Ischnura elegans
Oligochaeta
Lymnaea peregra
Gamnarus zaddachi
Garunarus duebeni
Palaemonetes varians
Gasterosteus aculeatus
Rana esculenta
Bufo bufo

x
x

(¡)

I(,
N) N)rrN)c)rtt(¡ ur (ottt
\¡@æ@oo

x
x

x

x
x

x

x
x
x
x

x

xx
x
x
x

x

x

Put 16 a, met riet beqroeide

Macrofauna

Gerris odontogaster
Hesperocorixa linnei
Sigara sÈagnalis
Hydroporus palustris
ilygrotus inaequalis
Agabus bipustulatus
llydrobius fuscipes
Anacaena limbata
Enochrus affinis
fnochrus halophilus
]zmbiodyta marginella
?entapedilum cf . r¡ncinatum
Limnephilus affinis
\sellus aquaticus

puÈ
(¡o
I
È
I

@o

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Chemie

datum

t- 4-78
7- 5-78

25- 9-78
to- 4-79
t-ro-79

26- 3-80
4- 8-80

10- 2-81

c1

0,45 o/oo

O,45
droog
O,23
droog
0,42
0,33
0,01

Vegetatie
Put geheel begroeid met rieÈ
(Phragmites australis) .

)eze kleine put wordt gedomineerd door rietbegroeiingr. Tijdens droge zoÍrers droogt de>ut uit' De faunasamenstelling duidt ôp sen zoet karhkter v.d. putEen bijzonderheid-s het voorkomen van de waterkever Enochrus affinis, tot nu toJ de enige vindpraats.n Zeeland.
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Put 17.

,Macrofauna

C,erris thoracicus
Notonecta viridis
Corixa panzeri
Hesperocorixa linei
Hesperocorixa satrlbergi
Sigara stagrnalis
Haliplus lineatocollis
Ha1iplus apicalis
Haliplus sp.
Hygrotus inaequalis
Agabus bipustulatus
Rt¡antus notatus
Dytiscus marginalis
DSztiscus circumflexus
Hydrobius fuscipes
Anacaena linbata
Enochrus bicolor
Enochrus halophilus
c[rmbiodyta margine lla
Lymnaea peregra
Lymnaea palustris
Ganmarus duebeni
Asellus aquaticus
Gasterosteus aculeatus
Pungitius pungitius
Rana sp.
Triturus vulgaris

N)
I

.Fo
I\¡
\o

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x

Chemie

datum

,12- 3-78
I- 4-78
7- 7-78

25- 9-78
ro- 4-79
r-Io-79

t2-70-79
26- 3-80
4- 8-80

IO- 2-8r

CI

,73 o/oo

,75
,95
,00
,68
,27
,12
,57
,53
,01

0
0
0
2

0
1

I
0
0
0

Vegetatie
Scirpus maritimus.

In deze put kan men zowel brak-
als zoetwaterorganismen aan-
treffen. Hoewel de put op het
eerste gezicht, een vuile in-
druk maakt is de waterkwali-
teit redelijk. De kleine vrater-
salamander plant zich hier
voort. In de winter van '80/'81
is de put door Staatsbosbeheer
ontdaan v¿un een dikke sliblaag
zodat de waterkwaliteit naar m€

mag aannemen zal verbeteren.

Drinkput 18, qeleqen in weiland
Deze put is niet biologisch bekeken. De
fraaie vegetatie van Callitrische sp. en
Ceratophyllum submersum duiden op een
goede waterkwaliteit.

Chemie

datum

L5- F7A
t- 4-78
7- 5-78

25- 9-78
LO- 4-79
I-IO-79

26- 3-80
4- 8-80

ro- 2-8r

o.
/oo

CI

0
0
0
0
0
0
0
0
0

,22
,2L
,20

'39

'35
,54
,t4
'01

20
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Put 18a,

Macrofauna

3erris thoracicus
Corixa punctata
Corixa affinis
Sallicorixa praeusta
Sigara lateralis
Taliptrus lineatocollis
:Ialiplus a¡licalis
Taliplus sp.
3oelambus impressopunctatus
Iygrotus inaequalis
llonopelopia tenuicalcar
Acricotopus lucens
lhironomus sp.
lhaoborus crystallinus
Asellus aquaticus

gelegen in het weiland
(,
O
I

rÞ
I

æo

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Chemie

datum

15- 1-78
r- 4-78
7- 5-78

25- 9-78
10- 4-79
I-IO-79

26- 3-80
30- 3-80
4- 8-80

10- 2-81

cl
0,32
0,35
0,36
O r72
O,27
O,t7
0,47
l,I2 ?

O,20
0, 68

Vegetatie
Ceratophyllum submersum
Lenr¡a trisulca
Lenna gibba/minor
Àlopecurus geniculatus
Agrostis stolonifera

þ grond van de soortensamenstelling maakt de put een zoete indruk, hoewel Cloëon
lipterum ontbreekt. Bijzonder is de vondst van de mug Monopelopia tenuicalcar, de
lerste vindplaats in Zeeland.. Elders in Nederland komt de soort voor in schone
vatertjes, hoewel de mug ook wel eens is aangetroffen in een giersloot.

?ut 19, gelegen in weiland

4acrofauna

lydroporinae larven
Iygrotus inaequalis
\gabus larven
\rtiscus circumflexus
\ztiscus larven
lriturus wulgaris

NJ(¡
IÈ
I

@o

x
x
x
x
x
x

Chemie

datum

15- 1-78
I- 4-78

25- 9-78
ro- 4-79

1 - 10-79
26- 3-80
4- B-80

10- 2-81

c1

o,o2 o

0,01
droog
0 ,08
droog
o,29
O,O4
0 ,01

/oo

)e put staat regelmatig droog in de zomer. De soortensamenstelling is nog zeer onvol-
-edig bekeken, maar geeft wel een zoete gemeenschap aan. Waardevol is dat de Kleine
¡atersalamander zich in deze put voortplant.

,ut 20, gelegen in het weiland

lacrofauna

lotonecta viridis
lorixa punctata
lorixa affinis
jorixa panzeri

N)(n
IÈ
I

æ
C)

x
x
x
x

tn
I

UJ
I{

æ

x

x

Chemie

datum

t5- t-78
15- 3-78
I- 4-78
7- 5-78

c1

o ,28 o 
/oo

O,37
0,27
0,35



-56-

Vervolg put 20.

Macrofar¡na

Sigara stagnalis
Ha1iplus lineatocollis
Ifaliplus apicalis
Ilaliplus ruficollis
Hydroporus palustris
Hydroporus planus
Hygrotus inaequalis
Laccophilus minutus
Agabus larven
Rhantus notatus
Dlrtiscus circumf lexus
Helophorus cf. Flavipes
Acricotopus lucens
Cricotopus sylvestris
Cricotopus ornatus
Chironomus a¡rnularius
Chironomus piger
Glyptotendipes barbipes
Clraoborus crystallinus
Cloëon dipterum
lschnura elegans
Planorbis crista
Asellus aquaticus
Rana esculenta
Trituris vulgaris

N)ur (¡
lt(^, Ètt
{@@o

x
x
x
x

x

Chemie

d.atum

25- 9-78
IO- 4-79
r-Io-79

26- 3-80
4- 8-80

ro- 2-87

cl
o,7o o 

/oo
0,27
O,29
o,29
O,20
0 ,01

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

Vegetatie
Ceratophyllum submersum
Callitriche sp.
Glyceria fluitans
Alopecurus geniculatus

Deze nog in gebruik zijnde
put herbergt een zoetwater-
gemeenschap. Ook hier plant
de kleine vratersalamander
zich voort.
De put geeft een aardig beeld
van een doorsnee drinkput.

x

x
x
x
x

x

Put 21, in weiland gelegen put

Macrofauna

PIea leachi
Notonecta viridis
Corixa punctata
Corixa affinis
Hesperocorixa linnei
Haliplus lineatocollis
Hygrotus inaequalis
Laccophilus minutus
Glyptotendipes sp.
Parachironomus arcuatus
Paratanytarsus sp.
Chaoborus crystallinus
BezzLa sp.
Cloëon dipterum
Ischnura elegans
Lumbriculus variegatus
Helobdella stagnalis
Asellus aquaticus

f

0
0
0
0
0

Þ
I
Þ
I

@o
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ctre¡nie

datum

7- 5-78
to- 4-79
r-ro-79

26- 3-80
4-4-80
4- 8-80

10- 2-81

cl
o,!o o/oo

0,39
,10
62

,01
,00

'01
Vegetatie

Glyceria fluitans
Lemna minor/gibba
Eleocharis palustris
Alopecurus geniculatus

Ook deze put is zoet. De

waterkwaliteit is goed. Het
aantal soorten is beperkt;
tengevolge van het slechte
weer is de put niet volledig
bemonsterd.
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vt 22, gelegen in bosperceel

acrofauna

¡rixa punctata
crixa affinis
¡rixa panzeri
3sperocorixa linnei
igara lateralis
igara stagnalis
aliplus apicalis
:e lambus inpressopunctatus
¡elambus confluens
fgrotus inaegualis
¡droporus palustris
rccophilus minutus
¡abus bipustulata
rantus notatus
>Iymbetes fuscus
:ilius sulcatus
¡tiscus marginalis
¡tiscus circumflexus
rochrus bicolor
:nopelopia nigricans
raoborus crystallinus
:ychoptera sp.
>zzía sp.
Loêon dipterum
;chnura elegans
rmbriculus variegatus
:iturus wulgaris

t\)N)ul{
ttÈ\ott@cooo

fx x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

Chemie

datum

7- 5-78
ro- 4-79
t-ro-79

26- 3-80
4- 8-80

10- 2-81

c1

0 ,01
O,O7
droog
0, 36
O,O2
0,01

o.
/oo

x

x
x
x
x
x
x

Vegetatie

Glyceria fluitans

Ðeze put is volledig ingeslo-
ten door het bos. In septernJcer
1980 had de put nog maar wej-nig
water. Grote delen zijn aan
het verlanden. De vele regen van
de winter '8O/' 81 heeft het wa-
terpeil aanzienli jk verbeterd,
zodat onderhoud, niet meer zo
urgent is. De put is zeer \¡raar-
devol vanwege de grote aantal-
len Kleine watersalamanders die
er voorkomen. Ook de waterkever
Acilius sulcaÈus is waardevol;
de soort komt op maar weinig
plaatsen in Zeeland voor.
Tijdens een bemonstering op
2L-4-I981, na afsluiting van de
Kopij, werden in deze plas lar-
ven van de Bruine Kikker Rana
temporaria gevonden. Bovendien
werden verschillend.e exemplaren
van de waÈermijt Tiphys ornatus
gevangen.

x
x
x
x

x
x
x
X
x

x
x

x

x

:inkput 23 in speelweide

rcrofar¡na

'droporus planus
'drobius fuscipes

Iaatste jaren bevatte deze put nauwelijks water.
de winter van 'BO/' 81 is de put door Staatsbos-

heer weer in ere hersteld.

È
I

¡Þ
I

@

x
x

Chemie

datum

25- 9-78
IO- 4-79
t-ro-79

26- 3-80
4- 8-80

to- 2-8t

ct
drooo
o,13 o/oo

droog
0 ,59
droog
0,80


