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DE VEGETATIE VAN DE VERDRON 
TCEN ZWARTE POLDER IN DE PE
RIODE 1970-1984.*

* Mededeling Nr. 312 van het Delta In
stituut voor Hydrobiologisch Onderzoek, 
Yerseke.

Milieukundige beschrijving.

Het gebied ligt in West-Zeeuws-Vlaande
ren op de plaats waar vóór 1600 het 
Zwarte Gat, een zijarm van Het Zwin, in 
de Noordzee uitmondde. In 1623 werd 
het laatste gedeelte van deze zijarm 
bedijkt. De zogeheten Zwarte Polder 
moest echter in 1802 aan de zee worden 
prijsgegeven. Behalve een tweetal kleine 
gedeelten in het zuiden (de tegenwoordi
ge Zwarte Polder van 8 ha) en het 
westen (de herdijkte Zwarte Polder van 
24 ha) is deze inbraak van de zee nooit 
opnieuw bedijkt. Dat hing ongetwijfeld 
samen met de grote hoeveelheden zand 
waarmee het polderland door zee en 
wind steeds meer werd bedekt. Deze 
zandlaag is bij de stormramp van 1953 
nog plaatselijk in beweging geweest, 
zodat hier en daar de oude kleilaag van 
de polder weer zichtbaar werd (de 
Visser, 1956).
Het resultaat van dit dynamische proces 
van zandafzetting, maar hier en daar 
ook slibafzetting, is dat er een ongelijk 
terrein is ontstaan met lage en brede, 
duinachtige formaties en daartussen 
geul- of komvormige laagten. De laagten 
waarin zich slib tot ongeveer 20 cm dik 
heeft afgezet, hebben het karakter van 
censchor. Aan de zeezijde ontwikkelde 
zich een duinreep waarin tot vandaag 
toe een slufteropening bleef bestaan die 
spring- en stormvloeden toegang tot het 
achterliggende gebied verschaft.

De situatie van zand op klei in het 
bodemprofiel - een zandpakket van 
gemiddeld 70 toi 100 cm (maksimaal 2. 
2m) op de bouwvoor van de voormalige 
polder - geeft aan het gebied een 
bijzonder hydrologisch karakter. De 
kleilaag sluit namelijk de afwatgering 
naar diepere lagen nagenoeg af evenals 
het optrekken van grondwater daardoor 
naar boven. De bovenste bodemlagen 
zullen dus bij overstromingen of lange 
regenperioden snel met water vollopen 
en in lange, droge perioden gemakkelijk 
uitdrogen. De oude kleilaag versterkt dus 
de hydrologische tegenstellingen in de 
bodem.
De geringe benedenwaardse afvoermoge- 
lijkhedenvan het bodemwater en van het 
oppervlaktewater dat zich in de lage 
gebieden verzamelt, heeft ook gevolgen 
voor het zoutgehalte van de bodem. De 
zouten kunnen slechts weinig uit het 
gebied wegdraineren en blijven dus lang
er achter dan in beter gedraineerde 
gronden. Ook kan oppervlakkige uitdro
ging leiden tot zeer hoge chloridegehal
ten in het overgebleven bodemvocht, en 
na veel neerslag tot zeer lage chloride
gehalten op dezelfde plek. De onderlig
gende kleilaag werkt dus enerzijds con
serverend op het zoutgehalte, anderzijds 
versterkt het de fluctuaties daarin.

Figuur 1.
Kaart van de Verdronken Zwarte Polder 
met de in 1980 verzwaarde zeedijk. 
Ligging van de in de tekst besproken 
proef vlakten; Nr. 2: 4 -  5m ; nr. 3: 3.5 
-  6.5m ; nr. 6; 1 -  3m ; nr. 9:
5 -  5m ; nr. 11: 3 -  3m ;
nr. 19: 5 -  5m en nr. 20: 4 -  4,5m.
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Figuur 1.

In 1928 werd in de dijk van de 
aangrenzende Nieuwenhovenpolder een 
gemaal gebouwd en van een afwater- 
ingsgeul door de grote sluftermonding 
voorzien. Het voor een goede afwatering 
noodzakelijke onderhoud aan de afwa- 
teringsgeul zorgde er tevens voor, dat het 
schorrengebied open lbeef liggen voor 
overstroming door zeewater en ook de 
afvoer van dit water geen grote belem
meringen ondervond.
Eind 1971 werd het gemaal echter buiten 
werking gesteld. De uitwateringsgeul die 
van toen af niet meer op diepte kon 
worden gehouden, verzandde snel. Op 
het strand wierp de zee herhaaldelijk 
drempels op, waardoor in de geul stag
nerend water bleef staan. Sinds ongeveer 
1974 belemmerden de verzanding en 
drempelvorming in de slufteropening de 
oppervlakkige afwatering geleidelijk 
steeds meer. Daardoor werden vooral de 
lage plekken in het schor geleidelijk nat
ter en plaatselijk ook zouter.
De verzanding van de slufter door de 
beëindiging van de polderwateruitslag 
heeft ook een ander gevolg. De laatste 
jaren volgt het naar het oosten binnen
stromende water steeds meer een oud 
karrespoor, dat daardoor wordt uitge
diept en in de toekomst de funktie van 
een kreek zou kunnen krijgen.
Een belangrijke milieu-invloed had ook 
de dijkverzwaring, die in 1980 haar 
beslag kreeg. Niet alleen werd een groot 
deel van het reservaat daaraan opgeof
ferd. Ook de naar het oosten liggende 
vertakking van de kreek kwam deels 
onder de djjk te liggen, zodat het 
oostelijke uiteinde van die kreek van het 
buitenwater werd afgesneden en daarin 
verzameld water sindsdien niet meer kan 
worden afgevoerd. In vergelijking met de 
vroegere toestand was dit voor de kreek 
en zijn direkte omgeving een hydrolo
gische ommekeer.
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Er rijn nog enkele andere veranderingen 
in de milieu-omstandigheden van de 
Verdronken Zwarte Polder te melden. In 
1978 is door de Stichting Het Zeeuwse 
Landschap die ais beheerder optreedt, de 
na de oorlog sterk toegenomen stroom 
van recreanten naar en van het voor
liggende strand met de bouw van een 
vlonder gekanaliseerd. De door hen 
geschapen brede, kale heirbaan door het 
schor raakt sindsdien weer langzaam aan 
begroeid. Sinds datzelfde jaar wordt het 
oostelijke schorrengebied (ca 14 ha) door 
14 schapen beweid. Een voorzichtige 
beweidingsstrategie, maar gezien de 
kwetsbare zandruggen in het gebied een 
verstandig beheer. De andere schorge- 
deelten bleven onbeweid. De winter van 
1978/79 was streng (meer dan 10°vorst 
in januari 1979) en leidde lokaal tot 
sterfte onder de zoutmelde. Voorjaars- 
en zomerstormen met vloedstanden bo
ven 2.50-2.60 m NAP kunnen het water 
het schorrengebied injagen, boven 2.70 
m NAP zelfs tot in het uiterste zuid
oostelijke deel. Wekenlange inundatie 
van de vegetatie in de laagten kan 
daarvan het gevolg zijn. Krijgt de tem
peratuur van dit water dan ook nog de 
gelegenheid hoog op te lopen, dan is 
zo’n inundatie voor de meeste planten
soorten desastreus, zoals door M.C. 
Daane in 1981 is geconstateerd (zie ook 
Vink-Lievaart e.a., 1984).

Vegetatiekundig onderzoek.
Het vegetatiekundig onderzoek in de 
Verdronken Zwarte Polder dateert van 
1962 af, toen onderzoekers van het 
R1VON, nu RIN, (o.a. Prof. Dr. V. 
Westhoff en T.Reijnders) tezamen met 
medewerkers van het DIHO ( de schrij
vers van deze bijdrage) een eerste inven
tarisatie uitvoerden. Er werd een vegeta- 
tiekaart gemaakt en een gedetailleerde 
beschrijving van de vegetatie langs een 
raai vanaf de zeedijk dwars door het 
oostelijke schorrengebied tot tegen de 
duinreep. Willems (1977) voerde in 1977 
een nieuwe vegetatiekartering uit. De 
raai is behalve in 1962 ook in 1970 be
schreven. Omdat de ligging nog exact 
bekend is, zal de vegetatie daarlangs op 
korte termijn voor een derde maal wor
den opgenomen.

In 1970 zijn bovendien 25 proefvlakken 
aangelegd en daarvan de vegetatie sinds
dien jaarlijks geanalyseerd. Dat gebeurde 
met de methode van Doing Kraft (1954): 
schatting van de bedekking in trappen 
van 10%, beneden 5°7o bedekking van 
het aantal individuen of zelfstandige 
spruiten in  vier klassen, globaal overeen
komend met 4,3,2 en 1% bedekking. De 
proefvlakten liggen verspreid over het 
gebied van schorren en lage duintjes, zo
veel mogelijk met vertegenwoordigers in 
alle toenmalige vegetatieeenheden (figuur 
1).
Voor deze bijdrage is nagegaan van 
yelke aard de veranderingen in de vege
tatie tot nu toe zijn geweest en of er eni
ge systematiek in deze dynamiek is te 
vinden die aansluit bij de beschreven 
veranderingen in het schormilieu. Daar
voor kan het schor het beste worden on
derverdeeld in de volgende milieutypen:
1. De lage, slikkige terreinen met zout- 
planten voornamelijk behorend tot de 
Pucdne//ion-gemeenschappen,
2. De hogere, zandige schorren waarin 
armerion-soonen dominant zijn.
3. De hoge randjes van de duinkopjes 
met zout-nat/droge zandbodems waarin 
de soorten kenmerkend voor het 
Saginion maritimae voorkomen, en
4. De hoogste delen van de meer grazige 
schorvegetaties waarin bij storm vloed
merk wordt afgezet. Van elk van deze 
milieutypen zal aan de hand van een 
voorbeeld de relatie vegetatiedynamiek- 
milieudynamiek worden beschreven.

Het lage schor
De gegevens van twee proefvlakken il
lustreren deze relatie op het lage schor. 
Proefvlakte 20 was ten tijde van de aan
leg (1970) een lamsoor-zoutmelde vege
tatie met veel kweldergras (Puccinellia 
maritima). De andere proefvlakte ligt 14 
cm hoger en was aangelegd in een rood 
zwenkgrasbegroeiing met daarin onder 
meer zeealsem [Artemisia maritimaj, 
lamsoor (Limonium vulgare] en zout
melde (Halimione portulacoides]. De 
belangrijkste milieu-invloed was langdu
rige winterinundaties in 1974/75 ais ge
volg van hoge vloeden en veel neerslag. 
Daarmee valt samen een achteruitgang in 
bedeklking van lamsoor, gerande schijn- 
spurrie (Spergularia maritima] en zeeal
sem en een vooruitgang van zeekraal 
(Salicornia europaea] en schoorekruid 
[suaeda maritima] op de lage delen en 
vooral rood zwenkgras (Festuca rubra] 
op de hoog gelegen plaatsen.
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De tweede extreme milieusytuatie was de 
grote droogte in 1976. Zeeaster (Aster 
tripolium), kweldergras en rood zwenk- 
gras hebben daar veel van te lijden ge- 
had, de eerste soort zelfs zo ingrijpend 
dat zij sindsdien nauwelijks meer in het 
reservaat voorkomt. Zoutmelde lijkt on
duidelijk te reageren: een afname op het 
lage en een toename op het hoge terrein. 
Ais derde uitzonderlijke toestand mag de 
strenge winter van 1978/79 gelden. 
Zoutmelde is bekend om zijn gevoelig
heid voor strenge wintervorst en dat was 
op de hoog gelegen plaatsen ook te mer
ken: een afname met bijna de helft van 
de ingenomen oppervlakte. In de lage 
proefvlakte ontsnapte de soort aan be
vriezing omdat de vegetatie grotendeels 
geïnundeerd was en dus onder het ijs 
lag. Interessant is dat op de hoge proef
vlakte de opengevallen ruimte direkt 
door eenjarige zoutplanten werd ingeno
men en naar het lijkt definitief. Daarin 
kwam evenwel reeds in de zomer van 
1981 verandering door enige weken du
rende inundatie met zeewater, die met 
een opwarming van het water tot boven 
30*C veel schade deed: Op de lage plek
ken veel sterfte van zoutmelde, lamsoor, 
kweldergras en zelfs zeekraal. Op de ho
gere plaatsen met een langdurige pias
dras situatie hield zoutmelde het wel uit, 
maar stierven rood zwenkgras en strand- 
kweek (Elymus pycnanthus] massaal af, 
terwijl lamsoor en zilte rus (Juncus 
gerardii] leken te zijn bevoordeeld.

80

Het algemene beeld dat deze proefviak- 
ten te zien geeft, is dat van een terug
gang (regressie) in de vegetatie, voor de 
iamsoor-zoutmelde-vegetatie in de rich
ting van een zeekraalbegroeiing, voor de 
rood zwekgras-zeealsem gemeenschap 
naar een zoutmelde-kweldergras vegeta
tie. Beide veranderingen duiden op een 
toenemende invloed van zout en inun
datie, dus van een mariene invloed, zij 
het dat dit vooral het gevolg is van een 
toegenomen belemmering van de afvoer 
van water en zouten, en niet van een 
toegenomen bereikbaarheid van de zee.

Het hoge schor
Op hogere plekken komen aansluitend 
aan het vorige type begroeiingen plan
tengemeenschappen voor waarin beurte
lings zilte rus, rood zwenkgras, strand- 
kweek en soms zeerus (Juncus mariti
mus) het aspekt bepalen, meestal bijge
mengd met wisselende hoeveelheden fio
ringras (Agrostis stolonifera) en melk
kruid (Glaux maritima). Deze gemeen
schappen behoren tot het verbond Ar- 
merion maritimae. Zij zijn - meer nog 
dan de lager gelegen gemeenschappen 
van het Puccinellion maritimae - het 
resultaat van een bijzonder ingewikkeld 
proces van onderlinge beïnvloeding (in

teractie) van de plantensoorten die wordt 
gestuurd door de milieudynamiek. Die 
onderlinge beïnvloeding is daarom zo 
moeilijk te ontwarren, omdat elke soort 
méér een dimensie aan die betrekkingen 
toevoegt. Bovendien heeft elke soort zijn 
eigen mogelijkheden en beperkingen met 
betrekking toi de milieudynamiek. De 
resultante van al deze interakties - dat is 
dus het vegetatiepatroon dat in het veld 
zichtbaar is - kan daarom zonder uitge
kiend experimenteel onderzoek niet zo 
maar begrepen worden 
Laten we eerst eens nagaan wat we 
globaal weten van de oecologie van de 
soorten waar het hier om gaat. Rood 
zwenkgras geldt ais matig zoutresistent. 
en zeer goed bestand tegen langdurige 
inundaties. Fioringras, ook matig zout
resistent, is gevoelig voor langdurige 
inundaties, vooral onder zoutere om-

Proefvlakte 19. Hoogte 2.42m + N.A.P
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standigheden. Zij kan echter profiteren 
van de zuurstof die door planten met 
luchtweefsels tot in hun wortels, zoals 
zilte rus, in de geïnundeerde of met 
water verzadigde grond wordt gebracht. 
ín tegenstelling tot de beide vorige 
soorten, heeft zij ook het voordeel open 
gevallen plaatsen met haar stolonen snel 
te kunnen opvullen. Melkkruid en ook 
zeerus zijn goed bestand tegen zout in de 
bodem en kunnen ook langdurige inun
daties doorstaan, zeerus nog iets beter 
dan melkkruid. Strandkweek, tenslotte, 
komt op voedselrijke plekken voor waar 
vloedmerk door de zee wordt gedepo
neerd. De soort is goed zouttolerant 
maar verdraagt inundaties slecht.
Zetten we deze soorten in een reeks van 
afnemende zoutresistentie dan staan ze 
waarschijnlijk in deze volgorde: strand
kweek, melkkruid, zeerus, zilte rus, rood 
zwenkgras, fioringras. Naar afnemende 
inundatieresistentie gerangschikt komen 
we dan tot de volgende reeks: zeerus, 
zilte rus, melkkruid, fioringras, strand
kweek, rood zwenkgras.
Deze oecologische reeksen zijn echter 
maar erg globaal. Faktoren ais het zout
gehalte, de duur en de hoogte van de in
undatie en de temperatuur van het over- 
stromingswater maken in de natuur tai 
van uiteenlopende milieucombinaties mo
gelijk, die elk weer andere verschuiv- 
vingen in de bed ekkingsverhouding van 
de soorten tot gevolg hebben. Verder 
moet de vraag onder ogen worden ge
zien, waaraan je de gevoeligheid of 
resistentie van de planten zou kunnen 
afmeten. Er zijn verschillende mogelijk
heden: van fysiologische processen in de 
plant af tot de meer uiteriijke resultaten 
daarvan, zoals kieming, groei, biomassa- 
produktie, zaadproduktie, sterfte van 
gehele planten of onderdelen daarvan. 
We moeten er echter we! rekening mee 
houden, dat deze processen door de mi- 
lieufaktoren heel verschillend kunnen 
worden beïnvloed en dat een negatieve 
score beslist niet steeds nadelig voor het 
voortbestaan van een soort op een 
bepaalde plek behoeft te zijn. Kiemrem- 
ming door een hoog zoutgehalte, bij
voorbeeld, betekent niet dat het zoutge
halte bij die soort hetzelfde effekt op de 
groei of de sterfte heeft. Ook kan je het 
negatieve effekt anders uitleggen: het 
achterwege blijven van kieming betekent 
tevens dat de zaden op meer gunstige 
kiemomstandigheden kunnen wachten. 
En stagnatie in de groei kan bij waar
schijnlijk de meeste zoutplanten het 
gevolg zijn van de aanmaak van nutriën

ten vragende stoffen die voor de plant 
nodig zijn om een osmotische weerstand 
tegen het hoge zoutgehalte van de bodem 
op te bouwen en zo overleving mogelijk 
te maken.
We kunnen dus met vegetatie-onderzoek 
in hef. veld slechts een tipje van de 
oorzakelijke sluier oplichten. Ais voor
beeld beginnen wij met de proefvlakten 
9 en 13. Beide liggen op het 
zelfde niveau t.o.v. NAP in een laagte 
zonder oppervlakkige afvoer. Beide 
proefvlakten staan gelijk onder invloed 
van de zee. Toch is het zoutgehalte van 
de bodem bij de eerste 1-4 pro mille Ci- 
hoger dan bij de tweede. In proefvlakte 
9 spelen daarom rood zwenkgras en fio
ringras nauwelijks een rol in de vegeta
tie. De interaktie tussen de soorten speelt 
zich bijna uitsluitend tussen zilte rus en 
melkkruid af. Zijn er veel inundaties 
door overstromingen of neerslag, zoals 
in de jaren 1973-75, dan verschuift het 
evenwicht in de richting van melkkruid, 
ten koste van zilte rus.

In proefvlakte 11 is zilte rus zeer stabiel, 
kan kennelijk inundaties beter verdragen 
dank zij het lagere zoutgehalte van de 
bodem. Fioringras is dan partij in de 
interaktie met melkkruid. Tijdens de 
extreme droogte in 1976 krijgt melkkruid 
het zwaar te verduren; het volgende jaar 
kan zij slechts met enkele procenten 
bedekking terugkomen. Fioringras neemt 
snel de opengevallen plaatsen over. 
Strandkweek kan zich vestigen. Melk
kruid herstelt zich langzaam en blijkt de 
sterkere: in 1981 zijn de beide soorten 
weer ongeveer terug op de bedekkings- 
percentages van vóór 1976. In 1984 
vallen echter beide soorten sterk terug, 
fioringras is zelfs geheel uit de proef
vlakte verdwenen. Uitzonderlijk lange 
inundaties moeten daarvan de oorzaak 
zijn geweest. Opvallend is, dat soorten 
ais lamsoor en zee weegbree (Plantago 
maritima) zich nauwelijks iets van deze 
milieudynamiek aantrekken. Gewone 
zoutmelde moet zich hier grotendeels 
ieder jaar weer opnieuw uit zaad ves
tigen.
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Op iets hogere niveaus waar de faktor 
inundatie voor minder extreme situaties 
zorgt, zijn de interakties tussen de 
soorten heel wat ingewikkelder. ín 
proefvlakte 2 bijvoorbeeld doen daarin 
zeker 6 of 7 soorten mee. De algemene 
indruk is dat van het begin van de 70-er 
jaren af de proefvlakte geleidelijk aan 
natter werd: ‘droge’ soorten zoals rood 
zwenkgras en smalbladige rolklaver (Lo
tus tenuis), verdwijnen langzaam aan, 
lamsoor valt terug tot verspreide plantjes 
met gereduceerde vitaliteit zoals in de 
beide vorige proefvlakten. Zilte rus, fio
ringras en melkkruid nemen hun plaats 
met wisselend succes in. Zilte rus is in 
1977 waarschijnlijk toegenomen door 
lagere zoutgehalten in de bodem, fiorin
gras misschien onder invloed van de 
sterkere doorworteling van de bodem 
door zilte rus. De terug val van fioringras 
en de opkomst van melkkruid in 1981 
lijkt erg veel op wat er in proefvlakte 11 
in dat jaar gebeurde en geeft de indruk 
dat beide proefvlakten wat hun milieu- 
dynamiek betreft meer op elkaar zijn 
gaan lijken. Opvallend is echter de 
terugkeer van kwelderzegge (Carex ex
tensa) in de laatste jaren.

De randjes mei Saginion maritimae- 
soorten
Van 1977 af komen er in proefvlakte 2 
allerlei kleine, meest eenjarige plantjes in 
de vegetatie, de meeste tijdelijk. Zij be
horen grotendeels tot het verbond Sagi
nion maritimae: zeevetmuur (Sagina-
marítima), dunstaart (Parapholis strigo
sa), hertshoorn weegbree (Plantago coro
nopus) en, minder karakteristiek, deens 
lepelblad (Cochlearia danica). Maar ook 
zeekraal en schorrekruid zijn van de 
partij. De Sagr/jion-soorten zijn kenmer
kend voor grensmilieus tussen zout en 
droog-zoet waarbij het zoutgehalte van 
de bodem grote uitschieters vertoont 
(Beeftink & De Munck, 1985). De 
aanwezigheid van deze soorten in proef
vlakte 2 wijst er dus op, dat van Ï977 af 
de tegenstellingen nat-droog en zout-zoet 
in de bodem wat zijn toegenomen. 
Interessant in dit verband is het verloop 
van de vegetatiesamenstelling in proef
vlakte 6. De proefvlakte ligt op een lage 
duinrichel in het schor en heeft steeds 
een ijle vegetatie. Er zijn drie groepen 
planten: van de schorregrassen nam 
strandkweek door de "jaren heen af en 
fioringras toe. Van de duinplanten ver
dwenen zeepostelein {Honckenya peplo
ides) en biestarwegras (Elymus farctus) 
en vestigde zich helm (Ammophila are
naria). De Saginion- en aanverwante 
soorten gedragen zich heel verschillend: 
zeevetmuur en dunstaari namen toe of 
leken zich te hebben gevestigd. Deens 
lepelblad, sierlijke vetmuur (Sagina no
dosa), zandmuur (Arenaria serpyllifolia) 
en laksteeltje (Desmazeria marina) ver
dwenen uit de proefvlakte. Afgaande op

het model van de standplaatsdifferentia
tie ontwikkeld voor Saginion-soort en 
met betrekking tol zoutgehalte en slib- 
hoeveeiheid in de bodem (Beeftink & De 
Munck 1985), ís het waarschijnlijk dat 
we hier met een verzïitmg van de bodem 
te maken hebben. Opvallend is dat hei 
droge jaar 1976 geen enkele aanwijsbare 
invloed op de vegetatie in de volgende 
jaren heeft gehad.

De vloedmerkzone
Van de vloedmerkzone zijn niet veel 
gegevens bekend. We beschikken alleen 
over een proefvlakte (nummer 3) waarin 
soorten uit deze zone deel van de vege
tatie uitmaken. Daaruit blijkt dat de 
meeste van deze soorten achteruit gingen 
[strandkweek, akkermelkdistel (Sonchus 
arvensis)] of soms geheel verdwenen 
öakkerdistel (Cirsium arvense), 
(Galium aparine)] Een uitzondering is 
zilverschoon (Potentilla anserina) die 
toenam. De meeste veranderingen in de 
soortensamenstelling kunnen wellicht 
worden toegeschreven aan de schapenbe
weiding (sinds 1978) die in het gedeelte 
waar de proefvlakte ligt intensiever was 
dan elders. Maar ook bespuitingen tegen 
distels door het waterschap ‘Het Vrije 
van Sluis’ kunnen van betekenis zijn 
geweest. Vooral de ruigtekruiden moes
ten het daarbíj ontgelden ten gunste van 
soorten die meer hel ‘grazige’ karakter 
van de vegetatie aangeven.

bedekking Proefvlakte 20. Hoogte 2.28 +N,
= N.A .P .
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Overigens viel hei wel op, dat in de loop 
der jaren verschillende vloedmerksoorten 
in de Verdronken Zwarte Polder achter- 
uitgingen. Genoemd kunnen worden de 
zeldzame gelobde melde (Antriplex laci
niata) en kustmelde (Antriplex glabrius
cula]), de zeebiet (Beta maritima), zu- 
ringsoorten (Rumex), e,d. Het vloed
merk wordt de laatste tijd vooral tegen 
de nieuwe dijk gedeponeerd, vanwaar 
het ieder jaar wordt verzameld en afge- 
voerd.

Conclusie

Dit alles overziende kunnen we conclu
deren dat er in de laatste 15 jaar belang
rijke veranderingen in het milieu van de 
Verdronken Zwarte Polder hebben plaats 
gevonden. De tegenstellingen tussen nat 
en droog zijn groter geworden, met na
me doordat overstromings- en regenwa
ter moeilijker kunnen afvloeien. De nog 
steeds open ligging naar de zee laat nog 
voldoende aanvoer van zout toe, temeer 
omdat de afvoer van zouten thans ook 
meer is belemmerd dan voorheen. Ge
combineerd met deze stagnatie in de af
voer heeft dit op vele plaatsen tot een 
lichte verhoging van het zoutgehalte 
aanleiding gegeven.
Dit heeft consequenties voor de vegeta- 
tiesamenstelling gehad. Op het lage schor 
was er een teruggang (regressie) in de 
Puccinellion-gemeenschappen naar aan 
meer extreme omstandigheden aangepas
te begroeiingen. Op het hoge schor lijken 
de veranderingen vooralsnog gering en 
beperkt tot tijdelijke infiltraties van 
Puccinellion- en Saginion-elementen. Het 
is nog mogelijk dat op langere termijn 
meer definitieve verschuivingen in de 
verhouding van de Armerion-soorten 
zichtbaar worden. Voor enkele soorten 
uit de overgang zout-zoet, zoals smal

bladige rolklaver en zilte zegge (Carex 
distans), zijn daarvoor nu ai aanwijzin
gen. De Saginion-soorten zijn verarmd 
door de achteruitgang en, in het geval 
van het laksteeltje, vermoedelijk het ge
heel verdwijnen van de soorten uit het 
brak-zandige milieu. Ook de vloedmerk
soorten zijn in aantal en dichtheid ach
teruitgegaan .
Al met al een aanwijsbare achteruitgang 
van de natuurwaarde van het gebied, die
geheel op rekening van de civieltech
nische werken (opheffing gemaal, ver
zwaring dijk) moet worden geschreven.
Het natuurbeheer dat in de jaren 70 
door de Stichting Het Zeeuwse Land- 
schap is begonnen, heeft erger weten 
voorkomen, maar kon de gevolgen van
deze werken vooralsnog niei neutralise- w .G . Beeftink, M.C. Daane &
ren. Misschien dat het tij nog eens W, de Munck.
keert.....
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