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1. INLEIDING 
De ruimtelijke spreiding van planten en dieren is geen toeval. In 
bepaalde gebieden tref je vaak bepaalde soorten aan, terwijl dit in 
andere gebieden juist niet het geval is. Vaak komen planten en die-
ren ook in bepaalde combinaties voor. 
Om die spreiding te verklaren, ligt het voor de hand om naar het 
milieu te kijken. 
De eisen, die de verschillenden organismen aan het milieu stellen, 
verschillen nogal: 
• Voor planten zijn bodem, licht en vocht van belang, 
• Voor vlinders is dit vooral de vegetatie en de daarin voorko-

mende nectar- en waardplanten, 
• Voor slakken is het de beschikbaarheid van voedsel en kalk 
• Voor (korst)mossen bepalen substraat (bodem, bomen, ste-

nen), licht en expositie, in hoge mate wat er voorkomt. 
• Vogels reageren ten slotte op beschikbaarheid van voedsel, 

nestgelegenheid en bescherming. 
 
Op een AKC-studiekamp in Luxemburg in 2007 zijn we uitgegaan 
van geologie en landvormen (geomorfologie) als primair bepalende 
factoren voor de daarop voorkomende bodems en planten. Daar-
naast was uiteraard het beheer van belang. Studie naar de relaties 
tussen deze factoren leidde tot interessante resultaten. Het verslag 
is te vinden op de website van de AKC bij bestemmingen 2007 
(http://www.knnv.nl/akc).  
De omgeving van de camping La Cascade bood een mooie gele-
genheid iets soortgelijks te doen en ook andere organismen dan 
planten mee te nemen.  
 
La Cascade ligt op de grens van kalkrijke mariene afzettingen zoals 
kalk, mergel en dolomiet, en van silicaathoudende gesteentes zoals 

schist en graniet. Daarnaast variëren de terreinvormen sterk, met 
diep ingesneden steile rivierdalen, maar ook flauw golvende pla-
teaus. Plaatselijk heb je daarom sterke erosie door water met als 
gevolg ondiepe bodems, terwijl elders op concave of flauwe hellin-
gen het geërodeerde materiaal juist sedimenteert. Hellingpercenta-
ge en hellingvorm, maar ook bestraling door de zon (Noord- of 
Zuidhelling) zijn dan ook belangrijke factoren om bodems en voor-
komen van organismen aan te relateren. Hoogteligging is daar-
naast een belangrijke klimaatfactor.  
Hoewel de mensen bij hun bodemgebruik (beweiden, landbouw of 
bosbouw) sterk rekening houden met genoemde variatie in terrein-
vormen, zijn ze zelf ook een bepalende factor. 
 
Met ons onderzoekje willen we de vraag beantwoorden of de ver-
schillen in geologie, geomorfologie, bodem en gebruik terug te vin-
den zijn in de verschillende plant- en diergroepen.  
 
2. OPZET 
Met behulp van een geologische kaart konden we zien welke ge-
steentes in het gebied voorkomen. Op de stafkaart was het moge-
lijk om iets te weten te komen over de vorm van het landschap en 
het landgebruik. Op basis hiervan hebben we vier gebieden geko-
zen:  

1. Op kalk de met naaldbomen beplante noordhelling van de 
rivier de Jonte ter hoogte van de camping. 

2. Op schist de zuidhelling van het riviertje La Brèze ter hoogte 
van Pourcarès, voor een deel beplant met dennen voor een 
deel gebruikt als weide of hooiland.  

3. Op schist en graniet de noordhelling van de Moint Aigoual. 
4. Op kalk de beweide zuidhelling van de Jonte ter hoogte van 

de camping. 
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5. Op kalk een centraal deel van de Causse Méjean, dichtbij 
Drigas, ook beweid. Op de kaart zijn deze gebieden aange-
geven.  

 
Figuur 1 Geologische kaart van het opnamegebied 

 

Binnen deze gebieden hebben we in het veld één of twee transec-
ten bepaald. Een transect is een strook door een gebied waarbin-
nen het voorkomen van organismen, wordt bepaald. 

 
3. GESTEENTE, TERREINVORMEN EN BODEM 
Figuur 1 toont de belangrijkste gesteentegroepen. De kalkrijke af-
zettingen zijn ontstaan in een zee die ongeveer 250M jaar geleden 
het schist- en granietgebergte omspoelde. In die zee werden eerst 
kalkrijke kleien (mergels) afgezet. Die vinden we vooral terug in 
een gordel dicht bij de toenmalige kust waar ook ons kamp ligt 
(aangeduid met Trias). Verder van deze kust vinden we de meer 
zuivere kalkafzettingen die in het Jura tijdperk gevormd werden uit 
ontelbare kalkskeletjes. Na de Jura werd het hele gebied opgehe-
ven. De mariene afzettingen vormen nu een plateau, dat door rivie-
ren diep ingesneden is.  
 
Kalk, en in mindere mate dolomiet, zijn onderhevig aan oplossing 
door water. Deze oplossing begint langs scheuren en breuklijnen, 
maar ook langs kleine scheurtjes in het gesteente. Daardoor ont-
staan spleten, grotten, oplossingsgaten (dolines) en diepe steil-
wandige dalen (gorges). De typische morfologie van deze kalkge-
bieden wordt met de naam karst aangeduid. Omdat water snel in-
dringt zijn de bodems goed gedraineerd en vinden we weinig op-
pervlaktewater behalve waar mergels (kalkrijke kleien) aanwezig 
zijn zoals in het dal bij ons kamp en in dolines. Maar ook daar zal 
het water na de regen vrij snel verdwijnen. 
 
Graniet en schist zijn beide weinig doorlatende gesteentes waar-
door oppervlaktewater niet gemakkelijk indringt en afstroomt naar 
rivieren en beken. Dit in tegenstelling tot de kalkrijke gesteentes 
waar het water juist gemakkelijk indringt. 
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4.  BODEMONDERZOEK 
Op een representatief punt 
binnen de transect wordt met 
een grondboor, schepje en ha-
mer bepaald hoe diep de bo-
dem is, wat de textuur is (zan-
dig, loam of klei) en of er kalk 
in voorkomt. Dit wordt bepaald 
met zoutzuur. Als de bodem 
kalk bevat is de pH of zuur-
graad per definitie 8. Bevat de 
bodem geen kalk, dan wordt 
met Hellige indicator de pH ge-
schat. In een zure of slecht ge-
draineerde bodem (lage pH) zal 
de strooisellaag moeilijker ver-
teren dan in een meer basische 
bodem. Vandaar dat ook naar 
de vertering van het strooisel 
wordt gekeken. Het hellingper-
centage wordt geschat, maar 
ook de hellingvorm (concaaf of 
convex) omdat deze invloed 
heeft op processen van erosie 
en depositie. Tenslotte is ook 
de positie van de bodem be-
langrijk: een hellingvoet leidt 
tot verrijking met sediment en water, terwijl een positie op een rug 
of top juist afstroming en erosie veroorzaakt.  
 

Al deze gegevens worden ingevuld op een opnameformulier. Een 
voorbeeld van transect 3.1 is hierboven afgebeeld.  
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5. RESULTATEN BODEMONDERZOEK 
Hieronder bespreken we de resultaten van het aardkundig onder-
zoek van de transecten. Bij de transecten staan detailkaartjes op 
basis van de 1:50.000 kaart, waarop de precieze ligging is aange-
geven. Hierop zijn ook de afzettingsperiodes in detail weergege-
ven.  

5.1 Transecten op kalk (T1, T4.1 en 4.2) 
De transecten liggen 
in het dal bij ons 
kamp op mariene af-
zettingen uit het 
TRIAS tijdperk. De 
hoogte is 800-900 
meter.  
T1 ligt op een met 
dennen begroeide 
helling met expositie 
naar het noorden. 
Zoals de foto laat 
zien, ligt het langs 
een langzaam oplo-
pend pad. Het kent 
drie zones: het pad 
zelf, een steilkant 

met betrekkelijk weinig vegetatie en daarboven het bos, dat is in-
geplant met dennen. De struiklaag bestaat uit Buxus en Krenten-
boompjes. De bodem is bedekt met een moslaag.   
Kalk, verkit puin van kalk(zand)steen en mergel (code ITb-2 en 
T10-I1a) bedekt hier de helling. De helling zelf is van ongeveer 30 
%. De bodem is 40cm diep, goed gedraineerd, loamy, kalkrijk en 
zonder strooisellaag.  

 

 

Transect 1  
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Rechtsboven 
Transect 4.1: puinhelling 
Boven 
Bodemonderzoek op 
transect 4.1 
Rechts 
Transect 4.2: weiland op 
zware klei 

 

In tegenstelling tot T1 is de helling van 
T4 warmer en droger vanwege de ex-
positie naar het zuiden. T4.1 is wat ge-
steente, bodem (30cm diep) en hel-
lingspercentage betreft gelijk aan T1. 
De de begroeiing bestaat echter uit 
struikgewas, vnl. Buxus, met een on-
dergroei van kruiden. T4.2 wordt op de 
kaart aangeduid met code I4-6 dat 
staat voor grijze mergelkleien. De bo-
dem blijkt een diepe zware en ook 
slecht gedraineerde kalkrijke klei te 
zijn op een helling van 10 %. Het land 
wordt gebruik als weiland. In erosie-
geultjes worden hier fossielen gevon-
den van Belemnieten en Ammonietach-
tigen. 
Het verschil in drainage blijkt duidelijk 
uit de foto’s van de beide transecten. 
T4.1 laat veel open grond zien met 
daarop verspreid groeiende Buxus-
struiken en lage kruiden. T4.2 laat een 
gesloten grasmat zien met alleen strui-
ken op de steile hellingen. In 4.2 vond 
ook oppervlakkige afwatering plaats 
door kleine stroompjes. 
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Transect T5.1 en T5.2 
Transect 5.1 en 5.2 liggen 
op een hoogte van ruim 
1000 meter. 
De code J8b op de kaart 
duidt op dolomiet. Dit is 
een gesteente waarin het 
Calcium gedeeltelijk door 
Magnesium is vervangen. 
Dolomiet lost moeilijker op 
dan kalksteen en is ook 
vaak harder. In ons gebied 
hadden deze afzettingen 
vaak een zandsteenachtig 
karakter. Door erosie ont-
stonden hierin vaak grillig 
gevormde rotspartijen zo-
als bij Nîmes les Vieux en 

Arcs de St. Père. 
T5.1 was duidelijk ook voor landbouw gebruikt (ploegen) met als 
gevolg erosie en een vrij ondiepe (20cm) stenige maar kalkrijke 
bodem, ondanks de vrij flauwe helling van 10%. Dit droogtegevoe-
lige milieu was kennelijk ideaal voor de Causse endeem Ophrys 
eumonyii 
T5.2 vertoonde duidelijk een karstmorfologie: uitstekende dolo-
mietmuurtjes of rotsen met daartussen een vrij diepe, rode, kleiige 
en ontkalkte bodem, die begraasd werd. In contrast met T5.1 heeft 
hier dus veel minder erosie plaats gehad waardoor deze bodem de 
tijd kreeg om te ontkalken en het percentage klei steeds meer toe-
nam. De geschatte pH was ongeveer 7, dus vrij basisch. Dit milieu 
blijkt gunstig voor Vlierorchis omdat de kalk hier uitgespoeld is.  

 
Transect 5.1 

 
Transect 5.2 Karstverwering 
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5.3 Transecten op schist (T2.1 enT2.2) 
 

Transect 2.1 en T.2 
liggen tussen de 750 
en 800 meter. 
De groene kleur op de 
kaart staat voor fylliet 
(lichtgroen) en schist 
(donkerder groen). De 
roze zone is mergel uit 
het Trias. We rekenen 
beide tot de groep van 
de schistgesteentes. 

Het uitgangsmateriaal voor dit gesteente bestond uit kalkloze kleii-
ge sedimenten. Tijdens de gebergtevorming ongeveer 400 M jaar 
geleden zijn deze sedimenten onder hoge druk van mineraalsa-
menstelling veranderd; bovendien kreeg het gesteente een fijne 
bladachtige gelaagdheid (fylliet) of een wat grovere meer kristallij-
nen gelaagdheid (schist). De mate van druk is hiervoor bepalend. 
Tijdens dit proces ontstonden plooien maar ook breuken in het ge-
steente. Langs die breuklijnen drongen mineraaloplossingen binnen 
waaruit ertsaders ontstonden van bijvoorbeeld koper, lood, zink 
en/of Barium. Vaak vind je hier mooie bergkristallen van kwarts 
(zie de rode ader op de kaart). De gele aders duiden op kwartsiet, 
waarvan het uitgangsmateriaal kwartszand is geweest. Vooral fyl-
liet verweert gemakkelijk waardoor al snel een kleiige bodem wordt 
gevormd. 
T2.1 was aangeplant met dennen. De struiklaag was nauwelijks 
ontwikkeld, er was wel een goed ontwikkelde moslaag. Langs de 
zoom van het bos was wat opslag van loofbomen.  

T2.2 was een smalle strook hooiland tussen het dennenbos en de 
weg.  
Opvallend is de lage pH van de bodem op T2.1: eigenlijk geen 
wonder want er is geen kalk aanwezig om gevormd zuur te neutra-
liseren. We zien nu ook dat strooisel minder gemakkelijk wordt 
omgezet en zich ook een dikkere humeuze laag vormt dan in de 
bodems op kalk. De invloed van de positie wordt duidelijk aange-
toond door bodem T2.2 die aan de voet van de helling ligt en daar-
door kennelijk verrijkt wordt met als gevolg een hogere pH van 7. 
Beide bodems zijn minder dan 50cm diep; ondanks dat de fylliet 
gemakkelijk verweert, wordt dit nieuw gevormde bodemmateriaal 
door het afstromende water ook weer vrij snel geërodeerd. 

 
Transect 2.2 
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5.4 Transecten op schist en graniet (T3.1 en T3.2) 
 

Transect T3.1 en T3.2 liggen bij el-
kaar op ruim 1400 meter op de 
noordhelling van de Mont Aigoual. 
Graniet (roze kleur) is een dieptege-
steente, dat tijdens de gebergte-
vorming omhoog gedrukt en ge-
plooid is. In de plooidalen is schist 
(groen) aanwezig dat op de plooi-
ruggen door erosie afgevoerd is. Het 
vochtige en koele klimaat heeft bij-
gedragen aan een snelle verzuring 
van het bodemmateriaal. Daar komt 
bij dat de mineralen uit het harde 
graniet langzaam vrijkomen. Boven-
dien bestaat dit gesteente soms tot 
50% uit kwarts, dat geen voedings-
stoffen levert. Bodems op graniet 

zullen daarom sneller verzuren dan bodems op schist. Ook zal het 
strooisel moeilijker verteren, waardoor (hoog)veen gevormd kan 
worden. Hogerop konden we dat inderdaad waarnemen. 
Hoewel de pH van T3.1 (schist) en T3.2 (graniet) even laag was 
bood de sneller verwerende schist kennelijk een rijker milieu voor 
plantengroei (beukenbos met rijke ondergroei) dan het graniet 
(met dwergstruikvegetatie, waaronder heide). De bodem van gra-
niet was ook zandig.  

Vliergeurorchissen op de Mont Aigoual 
 

Grote hoeveelheden Vliergeurorchissen vonden we meestal 
op de schist. Toch kwamen we ze ook op kalk tegen. Dit riep 
de vraag op of deze orchis zo’n allemansvriendje is. Dit blijkt 
niet het geval te zijn: onderzoek vlak bij zo’n plant geeft aan 
dat de bodem ter plaatse ontkalkt is en dus hooguit neutraal. 
De Flore forestière geeft aan dat het zijn optimum heeft bij 
neutrale bodem, maar dat het een grote amplitude heeft. 
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5.5 Samenvatting 
Alle bodems op kalkhoudende gesteentes hebben een hoge pH, 
slechts één bodem is ontkalkt, maar heeft dan nog een pH van 7. 
Dit in tegenstelling tot de bodems op schist en graniet, die allemaal 
zuur zijn behalve een bodem die vanwege zijn positie op een voet-
helling een bijna neutrale zuurgraad heeft. Kleiige en diepe bodems 
vinden we alleen op mergel en daar waar de bodem in een be-
schermde niche, langdurig kon ontkalken met als gevolg kleiaanrij-
ding. Alleen op de dichte mergelklei ontwikkelde zich een slecht 
gedraineerde bodem. We kunnen dus concluderen dat gesteente, 
landgebruik en morfologie van het terrein bepalende factoren zijn 
geweest voor de bodems (en dus ook plantengemeenschappen) die 
we aantroffen.  
 

Transecten Geomorfologie Landgebruik Bodem 
 Gesteente Expositie topografie helling%  Zuurgraad Drainage Strooisel Textuur Bodem 
T1 Kalk Noord  Puinhelling 30 Bosbouw Basisch goed - Loam ondiep 
T4-1 Kalk Zuid Puinhelling 30 Beweiding Basisch goed - Loam ondiep 
T4-2 Mergel Zuid Licht hellend  10 Beweiding Basisch slecht - Klei diep 
T5-1 Dolomiet (West) Geërodeerd 10 Beweiding Basisch goed - Zandig-L ondiep 
T5-2 Dolomiet (West) Karstmorfologie 8 Beweiding Neutraal goed - Klei diep 
T2-1 Schist Noord Zwakke helling 10 Bosbouw Zuur goed 3-5 cm Loam ondiep 
T2-2 Schist Noord Hellingvoet 10 Hooiland Zwak zuur goed 3-5 cm Loam ondiep 
T3-1 Schist Vlak Rug 6 Bosbouw Zuur goed - Loam ondiep 
T3-2 Graniet Vlak Rug/helling 7 Beweiding Zuur goed - Zandig ondiep 
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6. PLANTEN 
In hoeverre vinden we de verschillen in bodem en geografie van de 
verschillende transecten terug in de plantengroei? 
Om deze vraag te beantwoorden hebben we op de transecten alle 
soorten die we tegenkwamen genoteerd. Soorten die we niet on-
middellijk thuis konden brengen hebben we meegenomen naar het 
kamp en daar gedetermineerd. Daarnaast hebben we vastgelegd in 
welk mate soorten voorkomen: de abundantie. We hebben daar-
voor het systeem van Tansley gebruikt (zie tabel). 

In totaal hebben we in de transecten 155 soorten gevonden.  
We gaan die op verschillende manier bekijken. 
We kunnen kijken naar de aantallen soorten per transect: de biodi-
versiteit.  
Interessanter is de vraag of de soorten in de transecten verband 
houden met de aardkundige kenmerken van de transecten zoals we 
in het voorafgaande hoofdstuk hebben vastgesteld.  
 
We beginnen met de aantallen. Op de volgende pagina staat het 
aantal soorten per transect. Er zijn twee uitschieters: T1 met 59 
soorten en T2.2 met 47 soorten. De eerste uitschieter is een ‘be-
ginnersfout’. Het was ons eerste transect: een dennenbos op een 
noordhelling. Onder de helling liep een breed pad. Behalve de hel-

ling hebben we ook de 
bermen aan beide zijden 
van het pad meegeno-
men. Dat leidt natuurlijk 
tot meer soorten. Bij T2-2 
(47 soorten) hebben we 
wel een uniform gebied: 
een hooiland onder aan 
een helling op schist, om-
geven door bos. Daarmee 
hebben we ook de verkla-
ring voor het relatief hoge 
aantal: onder aan een 
helling treedt over het al-
gemeen verrijking op. 
Samen met het doorsijpe-
lende water en de gedeel-
telijke beschaduwing door 
het bos kunnen hier veel 
soorten voorkomen. 
De transecten op schist 
en graniet (met uitzondering van T2.2) hebben de laagste aantal-
len, hooguit vijftien soorten. De transecten op kalk bevatten tussen 
de 20 en 35 soorten. Er is geen duidelijk verband tussen deze aan-
tallen en de aardkundige eigenschappen van de transecten. 

Schaal van Tansley 
afkort. naam Nederlands aantal 
r rare  zeldzaam 1-3 ex. 
o  occasional hier en daar 4-20 ex. 
lf local frequent plaatselijk talrijk 20-100 ex. 
f frequent talrijk 20-100 ex. 
lf local dominant plaatselijk dominant  bedekking>50% 
d dominant dominant bedekking>50% 

 Ophrys aymonii: veel in T5.1 en 
nauwelijks in T5.2 
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Transect T1 T4-1 T4-2 T5-1 T5-2 T2-2 T2-1 T3-1 T3-2 
Gesteente Kalk Kalk Mergel Dolomiet Dolomiet Schist Schist Schist Graniet 
Expositie(helling %) Noord (30) Zuid (30) Zuid (10) West(10) West (8) Noord (15) Noord (15) Vlak (6) Vlak (7) 
Topografie Puinhelling Puinhelling Helling Geërodeerd Karst hellingvoet helling rug rug/helling 
Gebruik Bosbouw Begrazing Begrazing Begrazing Begrazing Begrazing Bosbouw Bosbouw Begrazing 
Kalk Basisch Basisch Basisch Basisch Neutraal  Zwak zuur Zuur Zuur Zuur 
Drainage goed goed slecht goed goed goed goed goed goed 
Textuur Loam Loam Klei Zandig-L Klei Loam Loam Loam Zandig 
Bodem ondiep ondiep diep ondiep diep ondiep ondiep ondiep ondiep 
Aantal soorten 59 33 24 22 31 47 13 15 14 
Eur. Krentenboompje talrijk talrijk hier en daar zelden hier en daar     
Kalkwalstro hier en daar hier en daar hier en daar talrijk      
Driedistel hier en daar hier en daar hier en daar  hier en daar     
Cipreswolfsmelk hier en daar hier en daar hier en daar  zelden hier en daar    
Kleine pimpernel hier en daar   hier en daar hier en daar zelden    
Jeneverbes hier en daar zelden  hier en daar hier en daar hier en daar   hier en daar 
Donkersp. bosviooltje frequent     hier en daar frequent hier en daar  
Muizenoor    hier en daar zelden hier en daar   frequent. 
Paardenbloem hier en daar     hier en daar  hier en daar hier en daar 

Een tweede benadering is kijken naar de verdeling van soorten 
over de transecten. We gaan daarvoor uit van soorten die in vier of 
meer transecten zijn aangetroffen. Ze staan in het onderste deel 
van de tabel. In de cellen van de tabel staat de abundantie: de ma-
te waarin een soort in een transect voorkomt.  
De eerste zes soorten geven de voorkeur aan kalkrijke bodems. 
Europees krentenboompje, Kalkwalstro en Driedistel komen alleen 
daarop voor. Cipreswolfsmelk en Kleine pimpernel komen ook voor 
op het verrijkte transect 2.1. Jeneverbes komt ook op het zure 
graniet voor. De Flore forestière Française, die veel ecologische in-

formatie bevat, geeft aan deze soort op vrijwel elke bodem kan 
voorkomen, als die maar niet te nat en schaduwrijk is.  
Worden de kalkgebieden gekarakteriseerd door een duidelijk groep 
planten, voor de andere transecten is dat niet het geval. Wel is een 
ander verband te zien. Het Donkersporig bosviooltje doet zijn naam 
eer aan: hij komt in alle transecten met bosbouw. In T2.1 komt hij 
voor op de overgang van hooiland naar bos. 
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We kunnen ook systematisch naar het verband tussen de planten 
in de verschillende transecten kijken door het percentage overeen-
komstige soorten in de transecten te berekenen. Zo laat de tabel 
zien dat in T1 en T4.1 34 procent van de soorten die in beide tran-
secten voorkomen, gemeenschappelijk zijn.  
In de tabel zijn de percentages hoger dan 30 vet gedrukt. Onder de 
dertig en boven de 20 zijn vetcursief. Lagere percentages stellen 
niet veel voor. 
 
Percentage gemeenschappelijke soorten. 
 T1 T4.1 T4.2 T5.2 T5.1 T3.1 T3.2 T2.2 T2.1 
T1 100 34 16 22 15 11 8 36 11 
T4.1 34 100 36 38 11 0 3 3 11 
T4.2 16 36 100 20 10 0 0 10 0 
T5.2 22 38 20 100 37 0 6 14 0 
T5.1 15 11 10 37 100 0 5 9 0 
T3.1 11 0 0 0 0 100 36 13 14 
T3.2 8 3 0 6 5 36 100 13 13 
T2.2 36 3 10 14 9 13 13 100 10 
T2.1 11 11 0 0 0 14 13 10 100 
  
Uit de tabel blijkt een duidelijk patroon: de transecten op kalk heb-
ben een redelijk aantal soorten gemeenschappelijk. Alleen T5.1 is 
een buitenbeentje. Er is wel verband met T5.2, maar nauwelijks 
met de andere kalk-transecten. T.3.1 en T3.1 vormen ook een ei-
gen groepje. T2.1 en T2.2 zijn beide ‘Einzelgänger’.  
 

De laatste poging is om een ordening aan te brengen in de transec-
ten op basis van de overeenkomst in soorten. De methode hiervoor 
is clusteranalyse. Daarbij probeer je transecten die veel met elkaar 
overeenkomen bij elkaar te plaatsen en transecten die dat niet 
doen, verder uit elkaar. De gevonden ordening staat hieronder en 
is vrijwel identiek aan de volgorde van de transecten zoals die uit 
het bodemonderzoek naar voren kwam. Dat betekent dus dat de 
zuurgraad de bepalende factor is in de ordening van de vegetaties 
 
Volgorde in de transecten op basis van clusteranalyse 
T1 T4.1 T4.2 T5.1 T5.2 T2.2 T2.1 T3.1 T3.2 
   

 
Holwortel: alleen gevonden op transect 3.1 
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7. MOSSEN 
Mossen zijn kleine groene planten. Ze hebben geen vaatbundels 
om water en voedingsstoffen te transporteren en kunnen nauwe-
lijks concurreren met planten die wel over vaten beschikken. We 
vinden ze vooral op plaatsen waar vaatplanten niet of nauwelijks 
kunnen groeien. Steen, bomen en steile kantjes zijn dan ook favo-
riete plekken voor mossen. Op de bodem vinden we ze alleen op 
plaatsen waar vaatplanten maar langzaam kunnen groeien, bij-
voorbeeld door voedselarmoede of veel schaduw. 
 

Bij de inventarisatie van de transecten lag 
de nadruk op de vaatplanten. De mossen 
waren alleen maar bijvangst. Zoals het over-
zicht hiernaast laat zien hebben we maar op 
vier transecten voldoende mossen verzameld 
om een vergelijking met de aardkundige ge-
gevens mogelijk te maken. Het gaat dan om 
het dennenbos op een kalkrijke noordhelling 
(T1), beweid gebied op een kalkrijke zuid-
helling (T4.1 en T4.2) en een dennenbos op 
een schisteuze noordhelling (T2.1).  

  
Van de meeste mossen zijn kengetallen bekend. We hebben er drie 
gebruikt: de zuurgraad, de vochtigheid, de voedselrijkdom. De 
kengetallen lopen van 1 tot 9. In de tabel op de volgende pagina 
staat het gemiddelde over alle mossen in een transect. 
Bij het verzamelen van de mossen is steeds het substraat vastge-
legd. We hebben die ingedeeld in vijf categorieën: waterkant, bo-
dem, boom, kalkhoudende- en kalkarme gesteentes. De verdeling 
van de soorten over substraten staat ook in de tabel. 

  N
Transect 1  32
Transect 2.1  22
Transect 3.1  2
Transect 3.2  0
Transect 4.1  11
Transect 4.2  12
Transect 5.1  4
Transect 5.2  0

 
Gekroesde haarmuts op een loofboom 

 

 
Muisjesmos op steen 
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In de tabel zijn de belangrijkste aardkundige ge-
gevens vermeld. Daaronder staat de kwalificatie 
op basis van de kengetallen. De gemiddelde ken-
getallen zelf staan daar tussen haakjes achter.  
De zuurgraad loopt aardig parallel met de zuur-
graad zoals die uit de aardkundige analyse blijkt.  
Bij de vochtigheid indiceren de gevonden mos-
sen in T1 en T4.1 droge omstandigheden en in 
T4.2 en T2.1 vochtiger omstandigheden. Voor 
T4.2 klopt dit met de slechte drainage, maar er is 
ook sprake van een artefact: de meeste mossen 
in dit gebied zijn verzameld langs de beekjes die 
door het terrein liepen. Het weiland zelf bevatte 
weinig mossen en de mossen op de uitstekende 
kalkstenen zijn verwaarloosd.  
Bij de voedselrijkdom zijn de kalkgebieden 
voedselarm, en duiden de mossen op schist op 
een matige beschikbaarheid van nutriënten. Ook 
dit spoort met de aardkundige gegevens: be-
schikbaarheid van veel calcium houdt niet in dat 
andere voedingsstoffen als natrium en kalium ook voldoende aan-
wezig zijn. 
 
De substraten geven aan op welke substraten mossen zijn verza-
meld.  
Voor T1 klopt dat aardig: het is een naaldbos met aan de randen 
loofbomen, en  een steilkant met veel kalksteen langs de weg. De 
bodemmossen groeiden op de steilkant en overvloedig op de bo-
dem van het bos. Dat resulteert overigens niet in veel soorten. In 
het dennenbos groeide vrijwel uitsluitend Glanzend etagemos. De 
boommossen groeiden uitsluitend op de loofbomen: de  bast van 
naaldbomen is erg zuur en er zijn maar weinig boommossen die 

daar een voorkeur voor hebben. De grootste diversiteit geven de 
kalkbewonende mossen te zien. De afwisseling in vochtigheid, ex-
positie en verrijking met humus levert kennelijk veel niches op. 
Op T4.1 zijn vrijwel alleen mossen op kalksteen verzameld. De bo-
demmossen zijn wat ondervertegenwoordigd. Dat komt vooral om-
dat die lastig te verzamelen zijn: ze zijn klein en lijken veel op el-
kaar, zeker als ze droog zijn. 
Bij T4.2 zijn vrijwel alle mossen verzameld langs beekjes, terwijl 
dat maar een klein deel van het transect besloeg. Dit is duidelijk 
het gevolg van het ‘hap-snap’-verzamelen. De beekjes vormen een 
nieuw en interessant substraat, waardoor er geen tijd meer over-
bleef voor de mossen op steen. Aangenomen mag worden dat die 

Transect T1 T4.1 T4.2 T2.1
Gesteente kalk kalk Mergel schist
Expositie (%) noord (30) zuid (30) zuid (10) noord (15)
Topografie puinhelling puinhelling dolines helling
Gebruik bosbouw begrazing begrazing bosbouw
Zuurgraad basisch basisch basisch (zwak) zuur
Drainage goed goed slecht goed

     
Kengetallen    
Zuurgraad neutraal (7.0) basisch (9.0) neutraal (6.5) neutraal (6.0)
Vochtigheid droog( 2.7) droog (2.0) matig (4.0) matig( 4.7)
Voedselrijkdom arm (2.2) arm (2.0) arm (3,5) matig (4.3)
    
Substraat    
Waterkant 0 0 92 0
Bodem 21 7 0 21
Boom 18 0 0 76
Kalkrijk gesteente 62 93 1 0
Kalkarm gesteente 0 0 0 3
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overeen komen met de mossen uit T4.1. Samen geven deze twee 
transecten een aardig beeld van de mossen op de zuidhelling van 
de Gorge de la Jonte.  
Transect 2.1 laat vooral boom- en bodemmossen zien. Net als bij 
T1 ligt het transect in een naaldbos. De boommossen komen echter 
vrijwel uitsluitend voor op de weinige loofbomen aan de rand van 
het bos. Er zijn ook redelijk wat bodemmossen. Net als in T1 waren 
die vrijwel bodemdekkend. Er is maar één steenmos verzameld, 
zoals te verwachten van kalkarm gesteente. Tussen T2.1 en T2.2 
stroomt een klein beekje, de Brèze. Ook in en langs dit beekje is 
naar mossen gekeken, waaronder nogal wat mossen die op schist-
wanden voorkomen. Al deze mossen zijn indicatoren voor kalkarm 
gesteente. Het geeft aan dat mossen gevoelige indicatoren zijn 
voor het milieu: op basis van een enkel steenmos is het mogelijk 
om onderscheid te maken tussen de transecten op kalk en de tran-
secten op schist. 
 
Conclusie 
Ondanks de lacunes in de verzameling van de mossen, blijkt duide-
lijk dat gesteente en de daarmee samenhangende zuurgraad, de 
drainage en het gebruik in hoge mate bepalen welke mossen er op 
een transect voorkomen. Omgekeerd geldt ook dat op basis van 
mossen een redelijk beeld gegeven kan worden over de milieuom-
standigheden. 
   
 
  

 
Appelmos: een karakteristieke soort voor vochtige schist 
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8. KORSTMOSSEN 
Korstmossen hebben evenals mossen geen wortels of vaten en 
moeten water en voedsel rechtstreeks opnemen. Ze groeien op de-
zelfde plaatsen als mossen, maar omdat ze (nog) beter tegen 
droogte kunnen en veel licht nodig hebben, vind je ze vooral op 
vrijstaande bomen, steen en in open terrein. Systematisch behoren 
korstmossen tot een heel andere groep: het zijn schimmels die 
samenleven met algen die ze van suikers voorzien. 
Commentaar 
− Het verschil in de gevonden soorten tussen T1 en T2-1, die zo 

te zien ongeveer dezelfde bodem hebben, kan twee oorzaken 
hebben: bij T1 zijn we niet van het pad af geweest en bij T2 
ben ik niet zelf aanwezig geweest, ik weet daarom niet zeker of 
de gevonden soorten op het transect stonden. 

− T3-1 levert een heel andere lijst op vanwege het beukenbos. 
Behalve de overdadige aanwezigheid van Longenmos (Lobaria 
pulmonaria), was ook de prachtige uitgroei van Boerenkoolmos 

(Platismata glauca) opvallend; in Nederland vraag je je af 
waarom het Boerenkoolmos wordt genoemd, maar hier zag het 
er inderdaad als kropjes boerenkool uit. 

− Het duidelijkste verschil qua korstmosbegroeiing was te zien 
tussen T5-1 en T5-2: Op T5-1 kwamen Psora decipiens, Fulge-
nia fulgens en Kalkblaaskorst (Toninia sedifolia) voor, soorten 
die een vrij zeldzame gemeenschap vormen die op een dun 
laagje grond op kalksteen voorkomt. Op T5-2 heb ik deze soor-
ten niet meer gevonden. Wel kwamen hier nog de redelijk 
kalkminnende Elandgeweimos  en Vals rendiermos (Cladonia 
foliacea en C. rangiformis voor, maar op de meer ontkalkte 
plekken groeide hier nu ook Gewoon kraakloof (Cetraria acule-
ata). 

 
Anneloes op zoek naar korstmossen op steen 
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Transect T1 T4-1 T4-2 T5-1 T5-2 T2-2 T2-1 T3-1 T3-2 N 
Gesteente Kalk Kalk Mergel Kalk Kalk Schist Schist Schist Graniet  

Expositie Noord Zuid Zuid (west) (west) Noord Noord Vlak Vlak  

topografie Puinhelling Puinhelling dolines geërodeerd karst hellingvoet helling rug rug/helling  

helling% 30 30 10 10 8 15 35 6 7  

Gebruik Bosbouw Begrazing Begrazing Begrazing Weiland Begrazing Bosbouw Bosbouw Weiland  

Zuurgraad Basisch Basisch Basisch Basisch Neutraal Zwak zuur Zuur Zuur Zuur  

Drainage goed goed slecht goed goed goed goed goed goed  

Textuur Loam Loam Klei Zandig-L Klei Loam Loam Loam Zandig  

Bodem ondiep ondiep diep ondiep diep ondiep ondiep ondiep ondiep  

Aantal soorten 2 2 4 11  3 2 8 10 3   

Elandgeweimos   bodem bodem bodem bodem    4 

Lindeschildmos   bodem+steen   bodem  boom  3 

Bruin bekermos    bodem   bodem   2 

Vals rendiermos    bodem bodem     2 

Eikenmos bodem+boom   boom      2 

Muurschotelmos   steen steen      2 

Blauwgrijs steenschildmos       bodem boom  2 

Parmelia sulcata       boom boom  2 

Gewoon schildmos    boom    boom  2 

Oranje dooiermos   steen steen      2 

Melig takmos       boom boom  2 

Bruin paardenhaarmos       boom   1 

Catapyrenum rufescens    steen      1 

Gewoon kraakloof     bodem     1 

Smal bekermos boom         1 

Vertakt bekermos       boom   1 

Fulgensia fulgens    bodem      1 
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Gewoon schorsmos       boom   1 

Witkopschorsmos        boom  1 

Lobaria pulmonaria        boom  1 

Parmelia pastillifera        boom  1 

Groot leermos       bodem   1 

Heksenvingermos  boom        1 

Groot boerenkoolmos        boom  1 

Psora decipiens    bodem      1 

Gewoon landkaartmos         steen 1 

Kalkblaaskorst    bodem      1 

Umbilicara cylindrica         steen 1 

Hunebed-navelmos         steen 1 

Bleek baardmos        boom  1 

Groot dooiermos  boom        1 
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9. VLINDERS 
Transect T1 T4.1 T4.2 T5.1 T5.2 T2.2 T3.1 T3.2  
Gesteente Kalk Kalk Kalk/mergel Dolomiet Dolomiet Schist Schist Graniet  
Expositie (helling %) Noord (30) Zuid (30) Zuid (10) West (10) West (8) Noord (10) Vlak Vlak  
topografie Puinhelling Puinhelling Mergel klei op Geërodeerd Karst Hellingvoet Rug rug/helling  
Landgebruik Bosbouw Beweiding Beweiding Beweiding Beweiding Beweiding Bosbouw Beweiding.  
Zuurgraad Basisch Basisch Basisch Basisch Neutraal Zwak zuur Zuur Zuur  
Drainage goed goed slecht goed goed goed goed goed  
Bodem ondiep ondiep diep ondiep diep ondiep ondiep ondiep  
Aantal soorten 12 5 2 3 6 3 2 1 N 
Groentje 10 4  x x 1   5 
Oranjetipje 6    x 2 1  4 
Hooibeestje  1  x x    3 
Dwergblauwtje 2 1   x    3 
Keizersmantel       1 1 2 
Aardbeivlinder   1  x    2 
Bont zandoogje 1        1 
Argusvlinder  1        1 
Veldparelmoervlinder   1      1 
Akkerparelmoervlinder  1       1 
Distelvlinder 1        1 
Rouwmantel      1   1 
Atalanta 1        1 
Gehakkelde aurelia 1        1 
Grote vos 1        1 
Bruin dikkopje  1       1 
Groot koolwitje    x     1 
Citroenvlinder 1        1 
Boswitje 1        1 
Koningspage     x    1 
Koninginnepage 3        1 
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In de tabel staan de gegevens over de op de transecten waarge-
nomen vlinders.  
Kijken we eerst horizontaal, dan valt op dat:  
Groentjes waren in vijf 
transecten aanwezig en 
hun aantal was vrij groot. 
Deze soort past goed in 
de omgeving waar tran-
secten waren uitgezet, 
zeker in het eerste tran-
sect met veel buxus. Daar 
verschuilen ze zich tegen 
kou en tegen vijanden. 
Groentjes leggen hun ei-
tjes op allerlei strui-
ken/kleine bomen, bij 
voorkeur op brem of hei-
de, maar ook op vuilboom 
en iep. De omgeving hoeft 
niet kalkrijk te zijn.  
Oranjetipjes waren in 4 transecten gezien, aantal iets minder  
Vooral mannetjes Oranjetip zijn gezien. De mannetjes patrouilleren 

langs open bospaden 
om hun territorium 
tegen andere manne-
tjes te beschermen en 
op zoek te gaan naar 
een vrouwtje. Vrouw-
tjes leggen eitjes op 
kruisbloemigen als 
Look zonder look.  

Dwerg-
blauwtjes, 
in drie 
transecten 
waargeno-
men, hou-
den van 
natuurlijke 
of halfna-
tuurlijke 
graslanden, 
met een 
steppeach-
tig karak-
ter. Ze leg-
gen hun ei-
tjes op Wondklaver en zijn daardoor heel plaatselijk te zien. Wij 
hebben in T1, T4.1 en T5.2 net zulke plekjes gevonden.  
Hooibeestjes, komen in drie transecten vooral in natuurlijke of 
halfnatuurlijke graslanden. Eitjes worden afgezet op grassen. In 
ons land behoort hij tot de bedreigde soorten.  
Aardbeivlinders, in twee transecten. Beide transecten behoren tot 
het kalkgebied. De aardbeivlinder legt ei-
tjes op Wilde aardbei en Potentillasoor-
ten. Ik had verwacht deze soort in meer 
transecten te zien.  
Paarse parelmoervlinder, eerder Ak-
kerparelmoervlinder alleen gezien in tran-
sect 4.1, in de omgeving van grasland. Er 
moeten wel viooltjes in grasland voorko-
men, dan is het een vlinder die op open 
terreinen grote afstanden aflegt.  

 
Groentje 

 
Oranjetipje 

Dwergblauwtjes 
 

 
Hooibeestje 



 

 
Transectonderzoek Meyrueis 2010 23 
 

Veldparelmoervlinder, ook een vlinder die over graslanden 
vliegt. De waardplanten zijn verschillende soorten Weegbree.  
Voor beide soorten geldt dat ze in de transecten waarin we ze za-
gen voor kunnen komen, maar dat we ze bij toeval hebben gezien. 
We zagen immers maar één exemplaar.  
Keizersmantel, gezien in twee transecten. Beide op meer zure 
grond. Deze vlinder foerageert graag op braam. Waardplanten zijn 
verschillende soorten viooltjes.  
Tauvlinder, ook gezien in twee transecten. De Tauvlinder is een 
dagactieve nachtvlinder. We zagen alleen het mannetje patrouille-
ren door lichte beukenbossen op zoek naar vrouwtjes. Als in de 
transecten beuken waren, was de kans op de Tauvlinder redelijk 
groot.  
 
Kijken we verticaal, dat valt op:  
− in het eerste transect zijn de meeste vlinders gezien. Dit is te 

verklaren vanuit het feit dat dit het langste transect was en dat 
we hierin het bospad hebben betrokken. Genoteerd zijn dan 
ook de typische bosvlinders als: Citroenvlinder, Grote vos, Ge-
hakkelde aurelia, Atalanta, Distelvlinder en Bont zandoogje.  

 
Factoren waar we aandacht aan hadden kunnen besteden:  
− bij de indeling van de transecten is niet in de eerste plaats ge-

keken naar de ecotoop: hoe is de begroeiing, open/gesloten, 
hoog/laag.  

− De weersomstandigheden zijn niet genoteerd, die zijn zeer van 
invloed, temperatuur/windsnelheid/zonnige plek 

 
Desondanks hebben we toch een mooi resultaat waarmee we een 
volgende keer verder kunnen, mocht dat zich voordoen. 

− We hebben geen rekening gehouden met de lengte van de op-
name. Tijd is eveneens een belangrijke factor, hoe lang kijk je/ 
op welk tijdstip van de dag.  

− Niet in ieder transect is het aantal vlinders geteld.  
 

 

Eendrachtige samenwerking van Klaske en Herman 
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10. SLAKKEN  
 T5.2 T5.1 T4.2 T4.1 T1 T3.1 T3.2 N 
Gesteente Dolomiet Dolomiet Kalk Kalk Kalk Schist Graniet  
Expositie West (8)  West (6) Zuid (10) Zuid (30) Noord (30) Vlak (6) Vlak (7)  
topografie Karstmorfologie Geërodeerd Mergel  Puinhelling Puinhelling rug rug/helling  
Landgebruik Weide Kruiden Weide Weide Dennenbos Beukenbos Dwerfgstr.  
Zuurgraad Neutraal Basisch Basisch Basisch Basisch Zuur Zuur  
Drainage goed goed slecht goed goed goed goed  
Textuur Klei Zandig-L Klei Loam Loam Loam Zandig  
Bodem diep ondiep diep ondiep ondiep ondiep ondiep  
aantal soorten 6 6 4 3 6 4 1  21 
aantal exemplaren 47 43 48 29 10 4 1 182 
Afgevlakte duinslak 7 7 15 0 0 0 0   3 
Witgerande tuinslak 0 0 0 25 1 0 1   3 
Linkse torenslak 11 15 0 0 0 0 0   2 
Witte torenslak 2 0 0 2 0 0 0   2 
Vale clausilia 0 4 0 0 1 0 0   2 
Steenbikker 0 1 0 2 0 0 0   2 
Gevlekte akkerslak 0 0 0 0 1 1 0   2 
Gewone rotstol 16 0 0 0 0 0 0   1 
Haverkorrelslak 9 0 0 0 0 0 0   1 
Rotshorentje 2 0 0 0 0 0 0   1 
Drietand torenslak 0 13 0 0 0 0 0   1 
Korenkorrelslak 0 3 0 0 0 0 0   1 
Grove korenkorrel 0 0 20 0 0 0 0   1 
Leverbotslak 0 0 12 0 0 0 0   1 
Gewone wegslak  0 0 0 0 5 0 0   1 
Oorvormige glasslak 0 0 0 0 1 0 0   1 
Bruine wegslak 0 0 0 0 1 0 0   1 
Witte akkerslak 0 0 1 0 0 0 0   1 
Segrijnslak 0 0 0 0 0 1 0   1 
Bosaardslak 0 0 0 0 0 1 0   1 
Boerenknoopje 0 0 0 0 0 1 0   1 



 

 

In totaal zijn 182 slak-
ken gevonden verdeeld 
over 21 soorten. 
T5.1 en T5.2, de vlakke 
transecten op dolomiet 
zijn het rijkst, zowel in 
exemplaren als in soor-
ten. Ze hebben twee 
soorten gemeenschap-
pelijk: Afgevlakte tuin-

slak en Linkse torenslak. De Afgevlakte duinslak in de uitgesproken 
kalkrijke gebieden op open terrein en de Witgerande tuinslak vooral 
op de puinhelling tegenover het kampterrein, maar ook in een den-
nenbos en op de heide. Deze twee soorten zijn in verhouding groot 
en hebben dus veel kalk nodig, dat is in de transecten waar ze in 
wat grotere aantallen voorkwamen ruim aanwezig De tuinslak is 
een redelijk algemene soort die in verschillende habitats kunnen 
leven Een afgevlakte duinslak kan goed tegen warme biotopen, 

west en zuidhelling (kan 
vocht vasthouden), maar 
heeft wel voedsel nodig (wei-
de/kruiden) 
Transect T1, T3.1 en T3.2 zijn 
betrekkelijk arm in aantal 
exemplaren. T1 telt echter 
wel 6 soorten. In T3.1 werden 
vier soorten gevonden, elk 
met 1 exemplaar. Transect 
3.2 is erg arm: één exem-
plaar van de Witgerande tuin-
slak.  De armoede van T3.1 
en T3.2 is begrijpelijk door 

het gebrek aan kalk. 
het kalkrijke T1 zou 
je meer exemplaren 
verwachten 
Transect 4.1 en 4.2 
hebben respectieve-
lijk 4 en 3 soorten, 
maar geen enkele 
soort gemeenschap-
pelijk, terwijl sommi-
ge soorten toch met 
behoorlijke aantallen 
vertegenwoordigd 
zijn. 
Het leverbotslakje is 
een zoetwaterslak van kleine stroompjes en nat gras. Het komt dan 
ook alleen voor in T4.2 waar door de slechte drainage deze om-
standigheden aanwezig zijn.   
De wegslak past goed in de biotoop van een dennenbos, waarin 
ook andere naaktslakken gevonden zijn. Rotstollen en Haverkorrel-
slakken worden 
vaak samen waar-
genomen en dit 
kan dan zijn op 
droge rotsige 
plaatsen waar de 
Rotstol dan onder 
een overhangende 
rots gevonden 
wordt. Zulke plek-
ken waren aanwe-
zig in T 5-1. 

 

 

 

 


