Toelichting Vegetatiekartering Zwin & Verdronken Zwarte Polder 2013

(36) Pex

Type van Melkkruid en Gewoon kweldergras (Glaux
maritima – Puccinellia maritima)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Melkkruid bedekt altijd >25%, in de
opname zelfs >50%. Daarnaast bedekt
Lamsoor >25%. Aangetroffen enkel op het
groene strand, Zwin.
soortenarme, lage, gesloten vegetatie;
hoogte schommelt rond 10 cm.
Puccinellietum
maritimae
subassociatie
typicum (26Aa1a).
GE
Dit type wordt aangetroffen op beweide
kwelderdelen en op wat zandigere plaatsen
met een wat lagere inundatiefrequentie en
–duur. Betreding en of begrazing zijn van
invloed zijn voor de ontwikkeling van dit
type.
Zwin
1
6
Zwin: 1 / 0,07 ha
Verdronken Zwarte Polder: -
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(37) Pj

Type van Zilte rus en Gewoon kweldergras (Puccinellia
maritima en Juncus gerardi)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Gewoon
kweldergras
bedekt
>25%,
daarnaast komt Zilte rus bedekkend voor.
Aangetroffen enkel langs de zuidelijke
dijkvoet, Zwin.
soortenarme, lage, gesloten vegetatie;
hoogte schommelt rond 10 cm.
Puccinellietum
maritimae
subassociatie
typicum (26Aa1a).
GE
Dit type wordt vaak aangetroffen op
beweide kwelderdelen en op wat zandigere
plaatsen
met
een
wat
lagere
inundatiefrequentie en –duur. Betreding en
of begrazing zijn van invloed zijn voor de
ontwikkeling van dit type.
Zwin
geen (op basis van vlakbeschrijvingen)
ca. 6
Zwin: 2 / 0,01 ha
Verdronken Zwarte Polder: -
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(38) Pg

Type van Hertshoornweegbree, Zilte schijnspurrie,
Stomp kweldergras (Plantago coronopus, Spergularia
salina – Puccinellia distans – Parapholis strigosa)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Dit type wordt gekenmerkt door een groep
van
soorten
(minimaal
5)
en
die
gezamenlijk altijd meer dan 5% moeten
bedekken.
Het
betreft
hier
vooral
Hertshoornweegbree, Zilte en Gerande
schijnspurrie, Kortarige zeekraal en Stomp
kweldergras. Klein schorrenkruid bedekt
daarnaast rond 15%.
soortenarme, lage, open vegetatie.
Puccinellietum maritimae, subassociatie
parapholidetosum (26Aa1b)
EB
Dit type is zeer lokaal aangetroffen op de
overgang van de lage naar de middelhoge
kwelder. De bodem is zandig waar soms
een zeer dun sliblaagje op aanwezig is.
Kenmerkend voor het milieu is het sterk
wisselende zoutgehalte variërend van zwak
brak tot zout.
Verdronken Zwarte Polder
1
7
Zwin: Verdronken Zwarte Polder: 4 / 0,10 ha
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(40) Ph

Type van Gewone zoutmelde (Atriplex portulacoides)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Gewone zoutmelde is de kenmerkende en
dominante
soort
en
is
vaak
met
bedekkingen tot >75% aanwezig. Verder
zijn regelmatig soorten van de pionierzone
en de lage kwelder aanwezig zoals Klein
schorrenkruid, Engels slijkgras, Zulte,
Gewoon kweldergras en Lamsoor.
Soortenarme,
gesloten
en
lage
tot
middelhoge vegetatie.
Halimionetum portulacoidis (26Aa3)
GE
Gewone zoutmelde vegetaties komen zowel
op de lage als de middenhoge kwelder
voor. Op de lage kwelder is ze te vinden op
die delen die bij vrijwel elk hoogwatertij
overstroomd raken. Verder is ze te vinden
op lage oeverwallen en aan voet van
dijken. De bodem bestaat uit niet te zware
klei en zavel, die goed doorlucht is en een
vrij hoog chloride gehalte kent. De
gemeenschap
verdraagt
beweiding
(vertrappen van de planten) slecht, is erg
gevoelig voor strenge vorst en gaat snel
rotten onder vloedmerk.
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
8
(2) 5 (7)
Zwin: 84 / 4,89 ha
Verdronken Zwarte Polder: 13 / 0,42 ha
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(41) Pm

Type van Zeerus (Juncus maritimus)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Zeerus is de kenmerkende en dominante
soort. Verder komen Langarig zeekraal,
Melkkruid en Engels slijkgras voor, waarbij
de eerste twee soorten rond 15%
bedekken.
Soortenarme,
gesloten,
middelhoge
vegetatie.
RG
Plantago
maritima-[Puccinellion
maritimae] (26AaRG)
TNB
Dit type komt voor op de lage kwelder, op
brakke plaatsen met een bodem van
slibhoudend zand en mogelijk een humeus
bovenlaagje. Ook komt ze voor op natte
(onder water staande) brakke laagten van
achterduinse strandvlakten. Zeerus is zeer
goed tegen beweiding bestand vanwege het
stekende
schutblad
waarmee
het
tegelijkertijd
andere
soorten
tegen
vertrapping en begrazing beschermt.
Verdronken Zwarte Polder
geen (op basis van vlakbeschrijvingen)
ca. 4
Zwin: Verdronken Zwarte Polder: 3 / 0,10 ha
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(42) Py

Type van Zeekweek en Gewone zoutmelde (Elytrigia
atherica – Atriplex portulacoides)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Zeekweek is de kenmerkende en dominante
soort en is vaak met bedekkingen van meer
dan 75%, maar in ieder geval met >50%
aanwezig. Gewone zoutmelde is constant
aanwezig, maar bedekt meestal weinig.
Soortenarme, gesloten en middelhoge
vegetatie.
Atriplici-Elytrigietum pungentis (26Ac6)
TNB
Zeekweek komt optimaal voor op brakke
tot
zilte,
nitraatrijke,
zandige
(laag
slibgehalte) bodems. We vinden haar zowel
buitendijks, op de lage, middel- hoge en
hoge kwelder, als binnendijks. Op de lage
kwelder staat ze nog vaak onder invloed
van de inundaties met zout water. De
bodem is stikstofrijk wat grotendeels
veroorzaakt wordt door de snelle vertering
van het strooisel. Ze vormt hier het
eindstadium van de successiereeks.
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
4
(2) 4 (8)
Zwin: 82 / 5,04 ha
Verdronken Zwarte Polder: 14 / 0,42 ha
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3.7 Typen van de hoge kwelder
(43) Jex

Type van Melkkruid (Glaux maritima)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Melkkruid is de kenmerkende en dominante
soort met bedekkingen van meer dan 50%.
Zeeweegbree en Zilte rus (de laatste met
bedekking >25%) kunnen als regelmatige
begeleiders opgevat worden.
soortenarme, lage, gesloten vegetatie.
Zeeweegbree (KW)
RG Glaux maritima-[Armerion maritimae]
(26AcRG)
TNB
Dit type wordt vooral aangetroffen op sterk
betreden en/of beweide kwelderdelen waar
ze zowel op zandige als kleiige bodems
voorkomt. Zij staat op plaatsen waar
incidenteel nog inundaties met zout water
plaats- vinden maar ook een invloed van
regenwater aanwezig is.
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
1
9
Zwin: 4 / 0,67 ha
Verdronken Zwarte Polder: 10 / 0,24 ha
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(45) Je

Type van Kwelderzegge (Carex extensa)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Kwelderzegge is de kenmerkende soort,
met bedekkingen tot >50%. Zilte rus,
Melkkruid, Zeerus en Fioringras komen
daarnaast bedekkend voor (5 – 25%).
soortenarme tot matig soortenrijke, lage,
gesloten vegetatie.
Zeeweegbree (KW); Selderij (KW)
Junco-Caricetum
extensae
(26Ac3).
(26AcRG).
GE
Dit type is aangetroffen op de overgang van
het groene strand en de brakke vallei
achter de lage duintjes in het westelijk deel
van de Verdronken Zwarte Polder. Het type
kan aangetroffen worden op zowel zand als
kleiige bodems die niet al te vaak worden
overstroomd met zout water en een relatief
goede drainage kennen.
Verdronken Zwarte Polder
1
9
Zwin: Verdronken Zwarte Polder: 6 / 0,09 ha
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(47) Jja

Type van Zilte rus en Zulte (Juncus gerardi en Aster
tripolium))

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Zilte rus bedekt >50% en Zulte bedekt
rond 15%. Darnaast komen met name
Melkkruid en Fioringras bedekkend voor.
soortenarme, lage, gesloten vegetatie.
Juncetum gerardi (26Ac1)
GE
Dit type komt voor op kleibodems, met
eventueel een humeuze bovenlaag, van de
middenhoge
kwelder.
Langdurige
en
frequente overstromingen met zout water
worden slecht verdragen; ze is wel goed
bestand tegen begrazing.
Verdronken Zwarte Polder
1
6
Zwin: Verdronken Zwarte Polder: 2 / 0,08 ha
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(48) Jj

Type van Zilte rus (Juncus gerardi)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Zilte rus is de kenmerkende en dominante
soort en bedekt meestal >75%. Daarnaast
komen Lamsoor, Zulte, Gewone zoutmelde
en Spiesmelde regelmatig voor met lage
bedekking.
soortenarme, lage, gesloten vegetatie.
Zeeweegbree (KW)
Juncetum gerardi (26Ac1)
GE
Dit type komt voor op kleiige bodems, met
eventueel
een
humeus
bovenlaagje.
Langdurige en frequente overstromingen
met zout water worden maar matig tot
slecht verdragen. Daarentegen is ze goed
bestand tegen beweiding en is zelfs nodig
om haar langdurig in stand te houden.
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
5
(2) 5 (6)
Zwin: 3 / 0,03 ha
Verdronken Zwarte Polder: 31 / 1,18 ha
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(51) Jfh

Type van Rood zwenkgras en Gewone
(Festuca rubra – Atriplex portulacoides)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

zoutmelde

Rood zwenkgras is dominant aanwezig en
bedekt meer dan 50%. Gewone zoutmelde
is met bedekking rond de 15% aanwezig.
Daarnaast komen soorten als Zeeweegbree,
Zulte, Gerande schijnspurrie en Lamsoor
regelmatig
voor,
echter
met
lagere
bedekkingen.
soortenarme, gesloten, lage vegetatie.
Zeeweegbree (KW)
Armerio-Festucetum litoralis (26Ac2)
GE
Dit type komt voor op kleiige bodems van
de middenhoge kwelder en dan in de lagere
delen
die
met
enige
regelmaat
overstromen.
Zwin
geen (op basis van vlakbeschrijvingen)
ca. 6
Zwin: 1 / 0,01 ha
Verdronken Zwarte Polder: -
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(52) Jf

Type van Rood zwenkgras (Festuca rubra)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Rood zwenkgras is dominant aanwezig en
bedekt veelal ruim meer dan 75%. Klein
schorrenkruid, Zulte en Gewone zoutmelde
zijn constante begeleiders, die met lage
bedekkingen voorkomen.
soortenarme, lage, gesloten vegetatie;
hoogte bedraagt gemiddeld ca. 15 cm.
Zeeweegbree (KW); Zeealsem (KW)
Armerio-Festucetum litoralis (26Ac2)
GE
Dit type komt voor op kleiige tot zandige
bodems van de middenhoge kwelder. Ze
staat iets hoger in de gradiënt dan de
andere Jf typen en wordt het minst vaak
overstroomd, bijvoorbeeld op wat hogere
randen langs slenken.
Zwin
2
7
Zwin: 5 / 0,05 ha
Verdronken Zwarte Polder: -
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(53) Jg

Type van Fioringras (Agrostis stolonifera)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Fioringras is de kenmerkende en dominante
soort en bedekt veelal meer dan 50%.
Verder zijn Melkkruid, Lamsoor, Zulte,
Spiesmelde, Hertshoornweegbree met lage
bedekkingen (soms) aanwezig.
soortenarme, lage, gesloten vegetatie.
RG Glaux maritima-[Armerion maritimae]
(26AcRG).
TNB
Dit type komt voor op kleiige tot zandige
bodems van de middenhoge kwelder. Naast
overstromingen met zout water is er ook
een invloed van zoet (regen) water
aanwezig. In Zwin langs binnenrand van
het groene strand op een vrij dynamische
locatie.
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
1
4
Zwin: 1 / 0,03 ha
Verdronken Zwarte Polder: 19 / 0,35 ha

63

Toelichting Vegetatiekartering Zwin & Verdronken Zwarte Polder 2013

(54) Ccj

Type van Hertshoornweegbree en Zilte rus (Plantago
coronopus – Juncus gerardi)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Kenmerkend voor dit type is het veelvuldig
voorkomen
van
Hertshoornweegbree
(>25% bedekkend), in combinatie met
differentiërende soorten van de associatie
zoals Dunstaart, Melkkruid, Fioringras en
Zilte rus (samen 30-40% bedekkend).
Soortenarme tot matig soortenrijke, lage,
gesloten vegetatie (ca. 5 cm hoog).
Engels gras (KW).
Sagino maritimae-Cochlearietum danicae,
juncetosum (27Aa1b).
EB
Dit type is aan te treffen aan de voet van
duintjes op de overgang van duin naar
kwelder vaak in smalle zones. De bodem is
fijn tot matig grof zandig. Er vinden
incidenteel nog overstromingen met zout
water plaats (springtij) plaats. Ook kan
Salt-spray van invloed zijn waardoor het
zoutgehalte van de standplaats nog relatief
zout en vochtig is.
Verdronken Zwarte Polder
2
(8) 9 (10)
Zwin: Verdronken Zwarte Polder: 17 / 0,38 ha
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(57) Jm

Type van Zeerus (Juncus maritimus)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Zeerus is de kenmerkende soort en bedekt
meestal >75%. Constante begeleider is
Spiesmelde; overige soorten ontbreken
vrijwel.
soortenarme,
middelhoge,
gesloten
vegetatie; hoogte schommelt rond 75 cm.
RG Glaux maritima-[Armerion maritimae]
(26AcRG).
TNB
Dit type komt voor op de middenhoge
kwelder, op brakke plaatsen (type komt
vaak samen voor met Bm) met een bodem
van slibhoudend zand en regelmatig een
humeus bovenlaagje of strooisellaag. Ook
komt ze voor op natte (onder water
staande) brakke laagten binnen complexen
met lage duintjes. Zeerus is zeer goed
tegen beweiding bestand vanwege het
stekende schutblad.
Verdronken Zwarte Polder
2
(2) 3 (3)
Zwin: Verdronken Zwarte Polder: 8 / 0,19 ha
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(58) Jy3

Type van Zeekweek, Fioringras en Rood zwenkgras
(Elytrigia atherica – Agrostis stolonifera - Festuca
rubra)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Zeekweek Fioringras zijn meestal codominant, daarnaast komt ook Rood
zwenkgras bedekkend voor. Soorten die
daarnaast regelmatig in dit type worden
aangetroffen zijn Lamsoor, Zilte rus, Zilte
zegge en Smalle rolklaver. Regelmatig is er
veel strooisel aanwezig en/of is er sprake
van een vervilte zode.
Soortenarme
tot
matig
soortenrijke,
gesloten en veelal middelhoge vegetatie.
Rode ogentroost (GE)
Atriplici-Elytrigietum pungentis (26Ac6)
TNB
Zeekweek komt optimaal voor op brakke
tot
zilte,
nitraatrijke,
zandige
(laag
slibgehalte)
bodems.
De
bodem
is
stikstofrijk wat veroorzaakt wordt door de
snelle vertering van het strooisel. Het type
komt hier en daar voor op de overgangen
van de kwelder naar verhoogde delen tegen
de dijkvoet.
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
3
(6) 8 (11)
Zwin: 2 / 0,03 ha
Verdronken Zwarte Polder: 14 / 0,62 ha
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(59) Jy5

Type van Zeekweek (Elytrigia atherica)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Zeekweek is de kenmerkende en dominante
soort en is vaak met bedekkingen van meer
dan 90% aanwezig. Rood zwenkgras en
Fioringras komen daarnaast soms voor.
Deze soorten bedekken veealal maar
weinig. Soms ontbreken deze soorten
geheel, zodat in dat geval de kwelderzone
bepaald wordt aan de hand van de relatieve
hoogte ten opzichte van de omgeving.
Soortenarme,
gesloten
en
veelal
middelhoge vegetatie.
Atriplici-Elytrigietum pungentis (26Ac6)
TNB
Zeekweek komt optimaal voor op brakke
tot
zilte,
nitraatrijke,
zandige
(laag
slibgehalte)
bodems.
De
bodem
is
stikstofrijk wat veroorzaakt wordt door de
snelle vertering van het strooisel.
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
2
(1) 3 (5)
Zwin: 78 / 7,69 ha
Verdronken Zwarte Polder: 33 / 3,66 ha
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(90) Cc

Type van Hertshoornweegbree en Deens lepelblad
en/of Zeevetmuur (Plantago coronopus – Cochlearia
danica / Sagina maritima)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Hertshoornweegbree is de kenmerkende en
aspectbepalende soort. Zeevetmuur en/of
Deens lepelblad is daarnaast aanwezig met
lagere bedekking. Een soort van de
middenhoge kwelder is vaak dominant
zoals Rood zwenkgras of Zeekweek, maar
bedekt nooit meer dan 50%.
Matig soortenrijke, open tot vrij gesloten,
lage vegetatie.
Engels gras (KW), Zeeweegbree (KW)
Sagino maritimae-Cochlearietum danicae
(27Aa1)
BE
Dit type komt voor op zandige bodems aan
de voet van duintjes op de middenhoge
kwelder en strandvlakte. Ten opzichte van
type Ccj nemen zilte soorten een veel
kleinere plaats in of zijn nagenoeg afwezig
als gevolg van een beduidend lagere
overstromingsduur
en
frequentie
met
zeewater. Er is vaak een relatief hoge
mosbedekking.
Zwin
geen; op basis van vlakbeschrijvingen
ca. 11
Zwin: 2 / 0,10 ha
Verdronken Zwarte Polder: -
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(91) Ccs

Type van Hertshoornweegbree en muurpeper (Plantago
coronopus – Sedum acre)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Hertshoornweegbree komt met bedekking
van 10 tot 25% voor. Muurpeper is
daarnaast aanwezig met iets lagere
bedekking. Andere kenmerkende soorten
die regelmatig voor kunnen komen zijn:
Sierlijk vetmuur en Kleine leeuwentand.
Daarnaast bedekt mos soms tot >50%,
waaronder kenmerkende soorten voor
duinvoeten.
In
de
graslaag
komen
Fioringras en Zeekweek bedekkend voor.
Matig soortenrijke tot soortenrijke, open tot
vrij gesloten, lage vegetatie.
Engels gras (KW), Sierlijk vetmuur (KW);
Zeeweegbree (KW)
Sagino maritimae-Cochlearietum danicae,
sedetosum (27Aa1a).
EB
Dit type komt voor op zandige bodems aan
de voet van duintjes op de middenhoge
kwelder en strandvlakte. Ten opzichte van
type Ccj nemen zilte soorten een veel
kleinere plaats in of zijn nagenoeg afwezig
als gevolg van een beduidend lagere
overstromingsduur en -frequentie met
zeewater.
Verdronken Zwarte Polder
2
(12) 16 (20)
Zwin: Verdronken Zwarte Polder: 10 / 0,21 ha
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(94) Rgc

Type van Aardbeiklaver en Fioringras
fragiferum –Agrostis stolonifera)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

(Trifolium

Aardbeiklaver
en
Fioringras
zijn
kenmerkend en zijn beiden constant
aanwezig. Daarnaast zijn soorten als Rood
zwenkgras, Witte klaver, Zeekweek, Smalle
rolklaver present, veelal in wat lagere
bedekkingen.
Soortenarme, gesloten, lage vegetatie.
Trifolio fragiferi-Agrostietum, subassociatie
centaurietosum (12Ba3b).
BE
Dit type wordt aangetroffen op delen van
de hoge kwelder die niet tot nauwelijks
meer overstromen met zeewater. Alleen bij
hoge springvloeden in combinatie met
storm kunnen ze nog met zeewater
overstromen.
Verdronken Zwarte Polder
1
7
Zwin: Verdronken Zwarte Polder: 1 / 0,02 ha
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(96) Rgt

Type van Witte klaver en Smalle rolklaver (Trifolium
repens –Lotus glaber)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Naast Zeekweek en Fioringras bedekken
Witte klaver en Smalle rolklaver het meest.
Ook Rood zwenkgras, Zilte zegge en
Gewone hoornbloem komen voor.
Matig soortenrijke, gesloten, meestal lage
vegetatie.
RG Trifolium repens – [Lolio-Potentillion
anserinae]) (12BaRG)
TNB
Dit type komt voor op zandige tot zavelige
bodems op de hoge kwelder die niet tot
nauwelijks meer met zeewater wordt
overstroomd. Begrazing kan plaatsvinden
door schapen, runderen of door hazen en/of
konijnen.
Verdronken Zwarte Polder
1
10
Zwin: Verdronken Zwarte Polder: 7 / 0,40 ha
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(97) Rgf

Type van Rood zwenkgras en Zandzegge (Festuca rubra
– Carex arenaria)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Rood zwenkgras en Zandzegge zijn de
aspectbepalende soorten en bedekken
samen ca. 50%. Daarnaast komen o.a.
soorten als Zeekweek, Fioringras, Kleine en
Vertakte
leeuwentand
voor,
in
lage
bedekking. De bedekking met mos kan
hoog zijn.
Matig soortenrijke, (vrij) gesloten, lage
vegetatie.
Zeeweegbree (KW)
RG Festuca rubra – [Lolio-Potentillion
anserinae]) (12BaRG)
TNB
Dit type wordt aangetroffen op zand en
zandbodems met een kleilaagje. Hier staat
ze veelal op de overgang van de hoge
kwelder naar de duinen. Waarschijnlijk
wordt ze alleen nog tijdens extreem hoge
waterstanden (springvloed met storm)
overspoeld met zout water. Zilverschoon
kan op plaatsen waar door stagnatie van
(regen)water de vegetatie afsterft massaal
tot ontwikkeling komen.
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
1
10
Zwin: 1 / 0,03 ha
Verdronken Zwarte Polder: 1 / 0,05 ha
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(98) Rpf

Type van Rood zwenkgras en Zilverschoon (> 25%)
(Festuca rubra - Potentilla anserina)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Rood zwenkgras en Zilverschoon zijn de
aspectbepalende
soorten,
samen
met
Fioringras, met bedekkingen van 15-50%.
Zeekweek, Witte klaver, Zilte zegge en
Akkerdistel komen ook regelmatig voor in
dit type.
Matig soortenrijke, gesloten, lage tot
middelhoge vegetatie.
RG Festuca rubra – [Lolio-Potentillion
anserinae]) (12BaRG)
TNB
Dit type wordt aangetroffen op zowel
bodems van zand als klei en humusrijke
gronden waar in de winter stagnatie van
water kan optreden. Zilverschoon kan op
plaatsen
waar
door
stagnatie
van
(regen)water de vegetatie afsterft massaal
tot ontwikkeling komen. De invloed van
zout water is gering gezien het aandeel aan
brakke en zilte soorten.
Verdronken Zwarte Polder
2
10
Zwin: Verdronken Zwarte Polder: 5 / 0,76 ha

73

Toelichting Vegetatiekartering Zwin & Verdronken Zwarte Polder 2013

(103) Re

Type van Kweek (Elytrichia repens)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Kweek Elytrigia x oliveri (repens x atherica)
is de kenmerkende en dominante soort en
bedekt meer dan 50%. Daarnaast komt
Zeekweek constant voor, Akkerdistel,
Gewone hoornbloem, Krulzuring en Grote
brandnetel incidenteel.
Soortenarme,
gesloten,
middelhoge
vegetatie.
RG Elytrigia repens- [Plantaginetea majoris]
(12RG)
TNB
Dit type komt voor langs hogere randen op
de kwelder; meestal is er niet sprake van
beweiding. Overstroming met zeewater
vindt hier niet tot nauwelijks meer plaats.
Zwin
2
4
Zwin: 8 / 0,75 ha
Verdronken Zwarte Polder: -
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(104) Ry3 Type van Zeekweek en Rood zwenkgras (Elytrigia
atherica –Festuca rubra)
Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Zeekweek en (meestal) Rood zwenkgras
zijn co-dominant. In een enkele opname is
Zandhaver de codominante soort. Verder
komen Veldbeemdgras, Zandzegge en Geel
walstro regelmatig voor, Zandzegge vaak
met bedekking >25%. Er is vaak sprake
van een hoge mosbedekking (tot 50%).
Matig
soortenrijke,
(vrij)
gesloten,
middelhoge vegetatie.
Sierlijke vetmuur (KW); Zilt torkruid (KW)
Atriplici-Elytrigietum pungentis (26Ac6).
TNB
Dit type komt voor op voedselrijkere
(stikstof) bodems die nauwelijks meer door
zeewater worden overstroomd, en veelal
niet worden beweid.
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
4
(10) 12 (15)
Zwin: 3 / 0,09 ha
Verdronken Zwarte Polder: 30 / 2,34 ha
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(105) Ry5 Type van Zeekweek (Elytrigia atherica)
Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Zeekweek is de kenmerkende en dominante
soort en bedekt >50%. Soorten als Kweek,
Zeemelkdistel, Zandhaver en/of Gewone
zoutmelde komen soms bedekkend voor.
Ook de mosbedekking kan hoog zijn.
Soortenarme,
gesloten,
middelhoge
vegetatie.
Atriplici-Elytrigietum pungentis (26Ac6)
TNB
Dit type komt voor op voedselrijkere
(stikstof) bodems die nauwelijks meer door
zeewater worden overstroomd, en veelal
niet worden beweid.
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
3
(3) 5 (7)
Zwin: 15 / 0,93 ha
Verdronken Zwarte Polder: 15 / 1,43 ha
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3.8 Typen van de brakke kwelder
(61) Bs5

Type van Engels slijkgras en Heen (Spartina anglica Bolboschoenus maritimus)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Engels slijkgras is de dominante soort en
bedekt >50%. Daarnaast komt heen met
bedekking van >5% voor, Riet en Zeerus
bedekken minder.
Soortenarme, vrij gesloten, middelhoge
vegetatie.
Spartinetum townsendii (24Aa2)
TNB
Pioniervegetatie van slikkig milieu, onder
invloed van brak water. Dit type komt voor
langs de rand van een (brakke) lagune
achter een strandwal in het noordwestelijk
deel van de Verdronken Zwarte Polder.
Verdronken Zwarte Polder
geen (op basis van vlakbeschrijvingen)
4
Zwin: Verdronken Zwarte Polder: 1 / 0,01 ha
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(65) Bi3

Type van Heen (Bolboschoenus maritimus) – lage
bedekking 25% - 50%

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Heen is de kenmerkende en dominante
soort en met bedekking tussen de 25 en
50% voorkomt. Gewoon kweldergras,Zulte,
Zilte rus en Fioringras bedekken daarnaast
samen ca. evenveel als Heen.
Soortenarme, vrij gesloten middelhoge
vegetatie.
RG Bolboschoenus maritimus- [Asteretea
tripolii] (26RG1)
TNB
Het type komt voor in laagten met een zilt
tot brak milieu. Heen gedijt het beste in
een brak milieu waar ook sprake is van
zoetwater invloed. Ze groeit zowel op zand
als klei. Heen wordt op de kwelders vaak
sterk begraasd door Grauwe ganzen, die op
de knollen van de planten fourageren.
Verdronken Zwarte Polder
geen; op basis van vlakbeschrijvingen.
ca. 5
Zwin: Verdronken Zwarte Polder: 1 / 0,05 ha
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(75) Bpj

Type van Zilverschoon en Zilte rus (Potentilla anserina Juncus gerardi)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Zilverschoon, Fioringras en Zilte rus zijn de
kenmerkende soorten en zijn codominant
met bedekkingen van 25 tot 50%. Darnaast
komen weinig andere soorten voor, en dan
altijd met lage bedekking.
Soortenarme, gesloten, lage vegetatie.
RG Juncus gerardii- [Lolio-Potentillion
anserinae] (12BaRG)
TNB
Dit type komt voor op brakke, zavelige tot
kleiige bodems. Er is zowel een duidelijke
invloed van zout als van zoet water
aanwezig.
Verdronken Zwarte Polder
2
(5) 6 (7)
Zwin: Verdronken Zwarte Polder: 8 / 0,30 ha
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(76) Bpg

Type van Zilverschoon en
anserina –Agrostis stolonifera)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Fioringras

(Potentilla

Zilverschoon en Fioringras zijn co-dominant
en komen met bedekkingen van 25 tot 75%
voor. Daarnaast komen Zilte rus, Melkkruid
en Zeekweek bedekkend voor (>5%).
Matig soortenrijke, gesloten, lage vegetatie.
RG Potentilla anserina- [Lolio-Potentillion
anserinae] (12BaRG)
TNB
Dit type komt voor op zwak brakke,
zandige bodems. De invloed van zout water
is beduidend minder dan bij type Bpj. Op
de groeiplaatsen sterft de vegetatie door
stagnerend (zoet)water vaak tijdelijk af. De
via
stolonen
groeiende
planten
van
Zilverschoon en Fioringras kunnen dan de
bodem vaak snel weer bedekken.
Verdronken Zwarte Polder
1
12
Zwin: Verdronken Zwarte Polder: 1 / 0,02 ha

80

Toelichting Vegetatiekartering Zwin & Verdronken Zwarte Polder 2013

(80) Bm

Type van Zeerus en Zilverschoon (Juncus maritimus –
Potentilla anserina)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Zeerus is de kenmerkende soort en komt
voor met bedekkingen van 25% tot >75%.
Zilverschoon is vaak met hoge bedekkingen
aanwezig (tot >50%). Verder kunnen Riet
en/of Heen bedekkend voorkomen (>5%).
Soortenarme, gesloten, lage tot middelhoge
vegetatie.
Oenanthe
lachenalii-Juncetum
maritimi
(26Ac7)
BE
Dit type komt voor op brakke natte tot
vochtige standplaatsen met een bodem van
slibhoudend zand en mogelijk een humeus
bovenlaagje. Ook komt ze voor op natte
(onder water staande) brakke laagten van
achterduinse strandvlakten.
Verdronken Zwarte Polder
2
(4) 5 (6)
Zwin: Verdronken Zwarte Polder: 4 / 0,06 ha
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(82) By3

Type van Zeekweek, Rood zwenkgras en Zilverschoon
(Elytrigia atherica – Festuca rubra – Potentilla
anserina)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Zeekweek en Rood zwenkgras zijn codominant. Verder komen Zilverschoon en
Fioringras regelmatig
met vrij hoge
bedekkingen voor (tot 50%). Andere
soorten als Zeerus, Witte klaver, Riet en
Akkerdistel kunnen bedekkend voorkomen
(>5%).
Soortenarme,
gesloten,
middelhoge
vegetatie.
Atriplici-Elytrigietum pungentis (26Ac6)
TNB
Zeekweek komt optimaal voor op brakke
tot
zilte,
nitraatrijke,
zandige
(laag
slibgehalte)
bodems.
De
bodem
is
stikstofrijk wat veroorzaakt wordt door de
snelle vertering van het strooisel.
Verdronken Zwarte Polder
2
(8) 9 (9)
Zwin: Verdronken Zwarte Polder: 4 / 0,36 ha
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(83) By5

Type van Zeekweek
Phragmites australis)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

en

Riet

(Elytrigia

atherica–

Zeekweek is de kenmerkende en dominante
soort en is vaak met bedekkingen van 50
tot 100% aanwezig. Fioringras bedekt
steeds 5-25%. Naast brakke soorten (Riet
of
Zilverschoon)
komen
soms
nog
Melkkruid, Zilte zegge of Roodzwenkgras
voor.
Soortenarme,
gesloten,
middelhoge
vegetatie.
Atriplici-Elytrigietum pungentis (26Ac6)
TNB
Zeekweek komt optimaal voor op brakke
tot
zilte,
nitraatrijke,
zandige
(laag
slibgehalte)
bodems.
De
bodem
is
stikstofrijk wat veroorzaakt wordt door de
snelle vertering van het strooisel.
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
2
(3) 5 (6)
Zwin: 3 / 0,02 ha
Verdronken Zwarte Polder: 8 / 0,64 ha
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(84) Be

Type van Kweek en Riet (Elytrigia repens – Phragmites
australis)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Kweek is dominant en bedekt meer dan
50%. Fioringras, Riet en/of Zilverschoon
bedekken meer dan 5%. Daarnaast komen
enkele soorten van de middenhoge kwelder
(Rood zwenkgras, Zeekweek, Melkkruid) in
lagere bedekking voor.
Soortenarme,
gesloten,
middelhoge
vegetatie.
RG Elytrigia repens-[Plantaginetea majoris]
(12RG)
TNB
Het type komt voor op de hoge delen van
de brakke kwelder en is goed bestand
tegen begrazing. In het Zwin komt dit type
langs de zuidelijke dijkvoet voor, net boven
de zone met By3.
Zwin
geen (op basis van vlakbeschrijvingen)
ca.5
Zwin: 1 / 0,11 ha
Verdronken Zwarte Polder: -
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(85) Bi5

Type van Heen (Bolboschoenus maritimus) – hoge
bedekking > 50%

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Heen is de kenmerkende en dominante
soort, bedekking >50%. Daarnaast komen
Zilte rus en Spiesmelde bedekkend voor.
Soortenarme,
gesloten,
middelhoge
vegetatie.
RG Scirpus maritimus-[Asteretea tripolii]
(26RG)
TNB
Dit type komt voor in de oeverzone van
plassen en op plaatsen waar brak water
langdurig stagneert. Heen gedijt het beste
in een brak milieu waar vaak sprake is van
een zoetwater invloed. Ze groeit zowel op
zand als klei. Heen wordt op de kwelders
vaak sterk begraasd door Grauwe ganzen,
die op de knollen van de planten
fourageren.
Verdronken Zwarte Polder
1
3
Zwin: Verdronken Zwarte Polder: 2 / 0,05 ha
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(86) Bb

Type van Riet (Phragmites australis)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Riet is de kenmerkende en (co)dominante
soort met een bedekking van meer dan
50%. Daarnaast komen Heen en/of Kweek
soms bedekkend voor.
Soortenarme, gesloten, hoge vegetatie.
RG Phragmites australis-[Asteretea tripolii]
(26RG)
TNB
Vegetaties met Riet komen zowel in plassen
als op droogvallende plaatsen voor. De
presentie van zilte soorten wijst erop dat
het milieu brak is. In een gunstige situatie
kan Riet wel tot 2,5 m hoog worden.
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
2
(3) 4 (5)
Zwin: 3 / 0,05 ha
Verdronken Zwarte Polder: 4 / 0,26 ha
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3.9 Azonale typen en nitrofiele vegetatie
(106) Xx

Type van Spiesmelde (Atriplex prostata)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Spiesmelde
is
de
kenmerkende
en
dominante soort met bedekkingen van
>50%.
Zeekweek
is
een
constante
begeleider en bedekt soms tot 25%.
Soortenarme,
gesloten,
middelhoge
vegetatie.
RG Atriplex prostata-[Cakiletea maritimae]
(22RG/26RG)
TNB
Spiesmeldevegetaties komen vooral voor
op vloedmerken op beschutte plaatsen
langs de kust en op oeverwallen van
slenken. Verder komen dit soort vegetaties
regelmatig voor op plaatsen waar zich
meeuwenkolonies bevinden/bevonden.
Zwin en Verdronken Zwarte Polder
2
6
Zwin: 3 / 0,05 ha
Verdronken Zwarte Polder: 7 / 0,07 ha
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(107) Xk

Type van Strandmelde en Reukeloze kamille (Atriplex
litoralis – Tripleurospermum maritimum)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Strandmelde en Reukeloze kamille zijn de
kenmerkende soorten en komen vaak
codominant voor; soms ook is Strandmelde
dominant.
Soorten
die
daarnaast
regelmatig, maar met lagere bedekking,
voorkomen zijn: Zulte, Klein schorrenkruid,
Fioringras, Zeekweek, Spiesmelde.
Soortenarme, (vrij) gesloten, middelhoge
vegetatie.
Atriplicetum littoralis (22Aa1)
GE
Dit type komt vooral voor op vloedmerken
op beschutte plaatsen langs de kust en op
oeverwallen van slenken. In het Zwin
aangetroffen
op
een
door
konijnen
opengehouden gedeelte van een beboste
dijkvoet, en langs het uitgegraven deel wat
door België wordt beheerd.
Zwin
geen (op basis van vlakbeschrijvingen)
ca. 6
Zwin: 2 / 0,12 ha
Verdronken Zwarte Polder: -
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(108) Rrl

Type van Zandhaver (Leymus arenarius)

Lokale kenmerken:

Vegetatiestructuur:
Rode lijstsoorten:
Syntaxonomische positie:
Bedreigingscategorie:
Ecologie:

Voorkomen:
Aantal opnamen:
Aantal soorten:
Aantal locaties en opp.:

Zandhaver
is
de
kenmerkende
en
dominante soort met bedekkingen van 25
tot
50%.
Soorten
als
Zeekweek,
Zeemelkdistel,
Riet,
Bezemkruiskruid,
Reukeloze
kamille
kunnen
daarnaast
aangetroffen worden.
Soortenarme
tot
matig
soortenrijke,
gesloten, middelhoge vegetatie.
RG Leymus arenarius-[Cakiletea maritimae]
(22RG).
TNB
Zandhaver is een typische plant van de
zeereep en is gebonden aan kalkhoudend
zand, waar een regelmatige aanvoer van
voedingsstoffen (vloedmerk) plaatsvindt. In
de successie volgt zij meestal op de
gemeenschap van Biestarwegras. Het type
is in het Zwin op een locatie aangetroffen,
op een smalle strook tussen de hoofdgeul
en het afgerasterde deel aan de westkant
van het Zwin.
Zwin
ca. 9
Zwin: 2 / 0,04 ha
Verdronken Zwarte Polder: -
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Verdronken Zwarte Polder is in beheer bij Het Zeeuwsche Landschap

Vlonder naar het strand; rechts van het raster het begraasde deel
(Verdronken Zwarte Polder)
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4

AFGELEIDE PRODUCTEN

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alle producten (kaarten)
die uit de vegetatiekartering zijn afgeleid. Elk product wordt kort
beschreven en in het volgende hoofdstuk worden de bijbehorende
legenda’s omschreven met een verwijzing naar de (kaart)bijlage.

4.1 Vegetatiezoneringskaart
Op de vegetatiezoneringskaart worden de landschappelijke zones van de
gekarteerde terreinen weergegeven. Deze kaart is een afgeleide van de
vegetatiekaart. Het is een vereenvoudigde vegetatiekaart zonder
vegetatiecodes. Wel worden de ‘duinen’ (GST) op de kaart weergegeven.
In bijlage VII is de kaart opgenomen.

4.2 Vegetatiestructuurkaart
Op de vegetatiestructuurkaart (bijlage VIII) is de verticale structuur van
de hoofdzone van de vegetatie weergegeven. Dit betreft de hoogte
gecombineerd met de houtigheid van de vegetatie. Deze informatie is
gedeeltelijk tijdens het veldwerk verzameld en gedeeltelijk afgeleid van de
vegetatiekaart. De structuurcode van de ‘duinen’ (kweldervegetatie
afwezig of niet dominant) is na het veldwerk rechtstreeks afgeleid van de
GST-code die per vlak is toegekend. Daarnaast bestaat de structuurcode
uit een zonecomponent.

4.3 Habitattypenkaart
Vrijwel alle Europese duin- en kweldergebieden zijn beschermd middels de
Habitatrichtlijn. In bijlage I van deze internationale richtlijn zijn de
vegetatietypen vermeld waarvoor ieder land gebieden moet aanwijzen als
Speciale Beschermingszones. De kweldervegetaties die te herleiden zijn tot
een habitattype zijn op de habitattypenkaart weergegeven. Enkele
vegetatietypes leiden voorlopig niet tot een Habitattype in verband met
het afstemmen van specificaties buiten RWS.
De Habitattypenkaart is opgenomen in bijlage IX. Zoals het kaartbeeld laat
zien zijn de GST-delen niet opgenomen in deze kaart. Dit omdat voor dit
deel geen kartering van vegetatietypen heeft plaatsgevonden.
Begrenzing van de Natura 2000-gebieden is op basis van:
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj
=n2k&groep=0
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4.4 Kaart met Kaderrichtlijn Watervegetaties
De Europese Kader Richtlijn Water (KRW) verplicht landen doelstellingen
op te stellen voor de kwaliteit van hun wateren en deze vervolgens te
monitoren. De KRW heeft betrekking op een groot aantal watertypen
waaronder die van het getijdegebied. Op de kaart komen de zones te
staan die in de maatlat opgenomen zijn voor het toetsen van de
ecologische kwaliteit van kwelders en schorren. De KRW-kaart is
opgenomen in bijlage X.

4.5 Kaart met landelijk bedreigde
plantengemeenschappen
Naast plantensoorten kunnen ook plantengemeenschappen zeldzaam of
sterk bedreigd zijn. Door Weeda et al. (2005) is een lijst van de zeldzame
of bedreigde vegetaties van Nederland gemaakt. De gekarteerde
vegetaties zijn volgens deze lijst beoordeeld op zeldzaamheid en
bedreiging. Vervolgens is hieruit een vegetatiekaart van bedreigde
plantengemeenschappen opgemaakt, waarbij het vegetatietype wordt
weergegeven dat het sterkst bedreigd is (dit hoeft niet het dominante type
te zijn). De kaart is in bijlage XI weergegeven.
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5

TOELICHTING OP DE LEGENDA’S

5.1 Vegetatiekaart
De op de vegetatiekaart weergegeven legenda-eenheden vormen een
vereenvoudigde weergave van de werkelijke (veld) situatie. Elk vlak heeft
namelijk een unieke inhoud die uit één of meerdere vegetatietypen
bestaat. Deze inhoud staat beschreven in de matrixlegenda.
Alle legenda-eenheden bestaan uit een code en een volgnummer. De
lettercode geeft aan tot welke zone de eenheid gerekend wordt waarna
alle legenda-eenheden geclusterd kunnen worden in landschappelijke
zones. De toewijzing van een legenda-eenheid aan een bepaalde zone
wordt bepaald door het dominante vegetatietype of dominerende groep
van vegetatietypen binnen een zone. De toedeling van vegetatietypen aan
een zone is beschreven door De Jong et al. (1998) en voor SALT08 herzien
in de door de CIV aangeleverde tabel “Datamodellen_Vegwad_v2 57.xls”
van januari 2014 en het bestand “Overzicht SALT en vertaaltabel andere
producten v1.35_buwa_zvb” (januari 2015).
Matrixlegenda
De complete matrixlegenda is te vinden in bijlage V. De tabel bestaat uit
een totaal overzicht van legenda-eenheden uitgezet tegen de gekarteerde
vegetatietypen. Hierbij zijn de vegetatietypen horizontaal weergegeven en
de legenda-eenheden verticaal. Voor elke legenda-eenheid is zo eenvoudig
af te lezen welke vegetatietypen aanwezig zijn en met welke bedekking ze
voorkomen (weergegeven in percentages van het vlak, gezamenlijk altijd
100%). Daarnaast is per legenda-eenheid aangegeven welke oppervlakte
ze innemen (laatste kolom).
Vereenvoudigde kaart-legenda
Op de vegetatiekaart (bijlage IV) staat uiteindelijk in elk vlak een code
met een volgnummer. De code verwijst naar de landschappelijke zone en
het volgnummer verwijst naar de positie in de matrixlegenda.
In het bijgeleverde GIS-bestand staan de volgende onderdelen: Vegcod:
kaartcode en Zonecod: kleurcode.

5.2 Vegetatiekaart met Grove Standaard Typologie
Voor niet-kweldervegetaties is een Grove Standaard Typologie (GST)
gebruikt om de vegetatie te benoemen. De GST typen zijn benoemd
volgens de codering uit onderstaande tabel 5, welke uit 4 onderdelen
bestaat. Tijdens de interpretatie en het veldwerk worden alle vlakken
waarin een GST-type met meer dan 5% bedekking voorkomt benoemd
volgens deze sleutel.
Op de uiteindelijke vegetatiekaart met GST-typen worden echter alleen die
vlakken gekleurd en gecodeerd waarin 50% of meer van het vlak uit een
GST-type bestaat. De vlakken die voor minder dan 50% uit een GST-type
bestaan worden niet ingekleurd (kweldervegetatie > 50%), maar krijgen
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wel een GSTcode. Voor de kleuring van de kaart is de hoogte van de
vegetatie (verticale structuur) als uitgangspunt genomen (tabel 5). De
vegetatiekaart van de GST-typen is te vinden in bijlage VI.
Tabel 5. Klassen bij het gebruik van de Grove Standaard Typologie.
1 e p os itie
ho rizo n ta le structu ur
co de c rite riu m
k
k a a l (0 -5% )
o
o p en (5 -5 0% )
h
g

2 e p os itie
v e rtica le stru ctu ur
co de crite riu m
O 0 cm (O n be g ro eid )
K
0- 30 cm
(K ru id/g ra s/h e ide /m os )

h a lf o pe n (50 -7 5 % )
g e slo te n (75 -1 0 0% )

3 e po sitie
v och t- to e sta nd
co de crite riu m
d Du in (g ea ccid en tee rd )
v V a llei (v la k e n re latie f la ag
ge le ge n )

4 e p os itie
proce sse n
co de crite rium
i g e ïnu n de e rd (w ater is zichtba a r)
g b e graa s d (v e e o f w isse ls zijn zichtba a r)

G
D

30 -1 0 0 cm (h o ge G ra sse n )
30 -1 0 0 cm (L a a g stru w ee l)

m
n

R
S

>1 00 cm (Ru ig te )
1- 5 m (Ho o g stru we e l)

o

B

>5 m (Bo m e n , b os )

m aa ib e he e r (m aa isp o re n zich tb a ar)
n itrofie l (v loe d m e rk of
k o lon ie b ro ed v og e ls zichtb aa r)
o v erstuiv in g (w itte v la k ke n zichtba a r)

Het totale oppervlak aan GST binnen het gekarteerde areaal van het Zwin
en de Verdronken Zwarte Polder bedraagt resp. 11,8 ha en 22,5 ha. Dit is
resp. 14% en 52% van het totaal gekarteerde areaal per gebied. Een
complete tabel met gekarteerde GST typen en hun totale oppervlakte en
het aantal vlakken waarin ze voorkomen staat in bijlage VI.

5.3 Vegetatiezoneringskaart
De vegetatiezoneringskaart is weergegeven in bijlage VII. Op deze kaart
zijn de landschappelijke zones weergegeven. De bijbehorende legenda is
weergegeven in tabel 6. De legenda sluit aan bij die van de vegetatiekaart
met het verschil dat er geen codes in de vlakken zijn geplaatst. Daarnaast
is er nog een extra onderscheid gemaakt tussen droge duinen en
duinvalleien.
Tabel 6. Landschappelijke zones, codes en omschrijving.
ZO N Ecod

O m schrijv ing

Kw

Kaal w ater

Ks

Kaal ( dro ogv allen d) slik

Kz

Kaal z and

K sch

Kaal s chel pen

K st

Kaal s ten en

Kv

Kaal v loed m erk/ veek

Wz

Zeegr as veg etatie

Wb

Rup pi a- en Potam ogeton vege tatie

K pp

Pre-p ion ierzo ne k wel der

Kp

Pion ierzo ne k wel der

K ppb

Pre-p ion ierzo ne b rakke kw elder (estua ria)

K pb

Pion ierzo ne b rakke kw elder (estua ria)

Kl

Lag e kw eld er

K lb

Lag e b rakke kw el der ( estuari a)

Km

M idd elho ge kwel der

K mb

M idd elho ge brakke kw elder (es tu aria)

Kh

H oge kwe lder, in cl. dui nvoe t

Kb
Kn

Brakke kwe lder, in cl. kwe lvegetatie
N itr ofiel e zon e

Sv

Str and vlakte (em br yodu in tjes & vloed m er ken)

Dd

D rog e d uin en, geen veld w erk u itgevoe rd

Dv
D vk
D dk

Voch ti ge d uin en, ge en ve ldw erk uitgevo erd
M ozaïek m et kw eld erveg etatie , w aarb ij vo chtige du inva lleiveg etatie do m in ant is
M ozaïek m et kw eld erveg etatie , w aarb ij d roge du inve getati e do m in ant i s
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5.4 Vegetatiestructuurkaart
De vegetatiestructuurkaart staat in bijlage VIII, de bijbehorende legenda is
weergegeven in tabel 7. Op deze kaart wordt de hoofdzone van de
vegetatie weergegeven aan de hand van de verticale structuur. Een vlak
bestaande uit een complex van vegetatietypen krijgt de structuurcode van
het dominante type. In het geval van codominante typen is gekozen
voorde afgeleide van de SALT-type(en) met de hoogste (totaal) bedekking
(van een bepaalde structuur). Als er meerdere stuctuurtypen zijn met de
hoogste bedekking, is het eerste SALT-type in successie gekozen als
bepalend type. Voor vlakken waarin GST dominant is, is de structuurcode
gebaseerd op de vertaling van GSTzone naar structuurcode (relatietabel
GST-Structuurkaart). Voor de kweldervegetatie was een deel van deze
informatie al in het veld verzameld (vlakgegevens). Voor een deel diende
de informatie te worden herleid uit de voorkomende vegetatietypen (o.a.
hoogtegegevens opnamen classificatietabellen) en uit beheergegevens
(wel/geen begrazing). Voor niet-kweldervegetaties is de structuurcode
direct afgeleid uit de GST-code.
De structuurcode op de kaart is samengesteld uit twee letters.
Bijvoorbeeld voor Kaal: de eerste positie wordt ingenomen door de letter
K, de tweede positie kan dan bijvoorbeeld uit een de letter w (water) of d
(duin) bestaan. Op de kaart wordt dan de combinatie Kw of Kd
weergegeven.
Tabel 7. Landschappelijke zones, codes en omschrijving.
S TRU Ccod O m schrijv ing
Kw

Kaal, in wa ter

Kk

Kaal, op kw elder /strand vlakte

Kb

Kaal, op brak ke kw eld er

Kv

Kaal, in du inval lei

Kd

Kaal, op dro og dui n

Kn

Kaal, nitrof iel

Lw

Lag e kru id/ gra slaag (0 -3 0c m ), in w ater

Lk

Lag e kru id/ gra slaag (0 -3 0c m ), op kw eld er/stran dvlak te

Lb

Lag e kru id/ gra slaag (0 -3 0c m ), op br akke kw eld er

Lv
Ld

Lag e kru id/ gra slaag (0 -3 0c m ), in du inva llei
Lag e kru id/ gra slaag (0 -3 0c m ), op dr oog du in

Ln

Lag e kru id/ gra slaag (0 -3 0c m ), ni tro fiel

Hw

H oge krui d/g raslaa g ( 30 -1 00 cm ), in water

Hk

H oge krui d/g raslaa g ( 30 -1 00 cm ), op kw elder /strand vlakte

Hb

H oge krui d/g raslaa g ( 30 -1 00 cm ), op brakk e kw eld er

Hv

H oge krui d/g raslaa g ( 30 -1 00 cm ), in dui nval lei

Hd
Hn

H oge krui d/g raslaa g ( 30 -1 00 cm ), op dro og dui n
H oge krui d/g raslaa g ( 30 -1 00 cm ), nitrof iel

Dw

lage (D w erg )stru weel laag (0 -1 00 cm ), in w ater

Dk

lage (D w erg )stru weel laag (0 -1 00 cm ), op k wel der/ str and vlakte

Db

lage (D w erg )stru weel laag (0 -1 00 cm ), op b rakke kw elder

Dv

lage (D w erg )stru weel laag (0 -1 00 cm ), in d ui nvall ei

Dd

lage (D w erg )stru weel laag (0 -1 00 cm ), op d roo g d uin

Rw

Rui ge k ruid /g raslaag (> 1 m eter ), i n w ater

Rk

Rui ge k ruid /g raslaag (> 1 m eter ), o p k wel der/ str and vlakte

Rb

Rui ge k ruid /g raslaag (> 1 m eter ), o p b rakke kw elder

Rv

Rui ge k ruid /g raslaag (> 1 m eter ), i n d uin valle i

Rd

Rui ge k ruid /g raslaag (> 1 m eter ), o p d roo g d uin

Rn

Rui ge k ruid /g raslaag (> 1 m eter ), n itrofi el

Sw

Str uw eel ( 1- 5m ), in water

Sv

Str uw eel ( 1- 5m ), in du inval lei

Sd

Str uw eel ( 1- 5m ), op dro og dui n

Bw

Bos (> 5 m ), in w ater

Bv

Bos (> 5 m ), in du inva llei

Bd

Bos (> 5 m ), op dr oog du in
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5.5 Habitattypenkaart
Aan een kaartvlak is een habitattype toegekend indien er vegetatietypen in
aanwezig zijn die tot een habitattype behoren. Als er meer habitattypen in
een vlak voorkomen is gekozen voor die met het hoogste percentage en
bij gelijke percentages voor die van het eerste successiestadium (met het
laagste vegetatietypenummer). Eventuele specificaties zoals beperkende
criteria uit de definitietabel van de diverse profieldocumenten habitattypen
(ministerie van EZ, 2012) zijn niet toegepast. Aangezien de specificaties
nog afgestemd moeten worden leiden enkele typen voorlopig niet tot
Habitattype. De oppervlakte is berekend op basis van de typen en hun
bedekkingspercentages.
De Habitatkaart is opgenomen in bijlage IX. Het grootste deel van het
gebied wordt ingenomen door habitattype 1330a: Atlantische kwelders.
Tabel 8. Habitattypen, codes en omschrijving.
HA B cod

O m schrijv ing

""

niet g ekarteerd (in cl. G ST geb ied)

00 00

G een hab itattype

1 1 10

Perm anen t overstroo m d e zan db anken

1 1 40

Bij eb d roog vallen de slikw ad den en zan dpl aten

1 1 40 a

Slik- en zand pl aten (g etijden geb ied )

1 1 60

G rote, ond iepe kreken en baa ien (evt. m et Zeegr as en /of Ru pp ia)

1 3 10 a

Een jarig e pi oni ervege tatie v an s lik- en z and geb ieden ( Thero -Sal icorn ion (a) )

1 3 10 b

Een jarig e pi oni ervege tatie v an d uin voeten (Sag ini on (b) )

1 3 20

Slijkg rasve getati e

1 3 30 a

Atl antisch e kw eld ers - sc horr en en zi lte gras land en (bu itend ijks)

2 1 10

Em bryo nale du inen / str and en m et Bies tarw eg ras e n vl oedm erkveg etati e

2 1 20

Wi tte d uin en

2 1 90 a

Voch ti ge d uin vall eien (op en w ater)

2 1 90 b

Voch ti ge d uin vall eien (kalkr ijk)

6 4 30 b

Rui gten en z om en (h arig w ilg enro osje)

5.6 De kaart met Kaderrichtlijn Water vegetaties
De kaart met Kaderrichtlijn watervegetaties is opgenomen in bijlage X.
Voor een beschrijving van de KRW-typologie en de onderbouwing ervan
wordt verwezen naar Dijkema et al. (2005). De gebruikte codering voor de
kaartopbouw staat in tabel 9. De KRW-kaart is gebaseerd op de
landschappelijke vegetatiezones binnen de kwelder en is een afgeleide van
de vegetatiekaart. Bij de toedeling is per vlak gekeken of een KRW-type
aanwezig was. Vervolgens wordt bij meerdere typen per vlak eerst voor
het
type
gekozen
met
de
hoogste
bedekking.
Bij
gelijke
bedekkingpercentages is gekozen voor het type dat het eerst in de
successie optreedt. Dit is het vegetatietype met het laagste nummer in de
matrixlegenda.
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Tabel 9. Kaderrichtlijn Water, codes en omschrijving.
K RW co d
O m schrijv ing
niet g ekarteerd (in cl. G ST geb ied)
S

pio nierz one strand vlakte

P

pio nierz one kw elder

L

lage kw elder

M

m id del hog e kw eld er

H

hog e kw eld er

CE

kw elder , cli m axve getati e m et Z eekw eek

B

brakk e kw eld er

CR

brakk e kw eld er, cl im a xvegetatie m et Riet

5.7 De kaart met landelijk bedreigde
plantengemeenschappen
De kaart met de landelijk bedreigde plantengemeenschappen staat in
bijlage XI. Voor de methode wordt verwezen naar Weeda et al., 2000,
2002 en 2003 en Van Duuren & Kers, 2004. Voor informatie over de
bedreigingcategorieën op subassociatieniveau wordt verwezen naar Weeda
et al. (2005). In tabel 10 staat de legenda van de bedreigingscategorieën
weergegeven. Op de kaart is voor elk vlak weergegeven of er zeldzame of
bedreigde vegetaties voorkomen. Bij de toedeling is per vlak gekeken of
een bedreigd type aanwezig was, zo ja dan kreeg het vlak de Vegetatie
van Nederland code voor dat bedreigde type, hierbij had een bedreigd type
met een lage bedreigingcategorie (=hoge bedreiging) voorrang,
onafhankelijk van het bedekkingspercentage in het vlak. Indien er
meerdere typen met dezelfde bedreigingcategorie per vlak aanwezig
waren, dan werd voor het type gekozen met de hoogste bedekking. Bij
gelijke bedekkingspercentages is gekozen voor het type dat het eerst in de
successie optreedt. Dit is het vegetatietype met het laagste nummer in de
matrixlegenda. Uiteindelijk krijgt elk vlak een kleur van het meest
bedreigde type dat aanwezig is.
De aanwezige code (Vegetatie van Nederland) vertegenwoordigt het
vegetatietype, dat bij de toegekende bedreigingscategorie hoort (geldt
alleen voor categorieën ZEB, EB, BE en GE).
Tabel 10. Legenda bedreigingscategorieën.
RLle g
O m schrijv ing

n vt

N iet van to epass ing / geen in fo b esch ikba ar

TN B

Tha ns n iet be dreig d (5 )

GE

Gevoel ig, po ten ti eel b edrei gd (4 )

BE

Bedr eigd (3 )

EB

Ern stig b edr eigd (2 )

ZE B

Zeer e rnstig bed reig d ( 1)
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