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Kxcurai evurulagen 

Hxenrsie nimr ht;l duin(;obied van Ue Panne (Weathoek en Calineynbos)( 1979) 
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Ijf belgische duinen liggen centraal in een kalkrijke duinengordel welke 

zich uitalrekt van Calais lol halverwege Nederland. Verder noordelijk zijn 

dt! duinen kalkann, terwijl ook hier en daar zure, oude duinstroken voor

komen achter de VJaniuüe en Xuidnederlandse duinengordel (Westende.Adin-

kerke,.. . ). 

Wie de Uelgische kuststreek een beetje kent, weet hoe weinig nog intakt 

gebleven i ;: van de duinstreek. Wat niet ten offer is gevallen aan bebouwing 

of Kajnpingu, ia wel ernstig beschadigd door rekreatie of uitgedroogd 

door waterwinning. Hoewel het Westhoekgebied (tussen De Panne en de Fran

se (;rens) van elk van deze faktoren te lijden heeft, kan men toch nog 

vrijwel alle karakteristieke duinbiotopen aantreffen (zij het soms minder 

goed ontwikkeld). 

Tocli is het liryologisch niet zo rijk als bepaalde Nederlandse pendanten. 

Voi>ral de struwelen missen veel van de typische epifytische soorten; de 

reden hiervoor kan wel gezocht worden in de geringe ouderdom van dit ve-

gitiilietype in de Westhoek, een vanouds sterk beweid gebied. Naast de stru

welen, die (jrole oppervlakten bedekken van het Btaatsnatuurreservaat, ko

men ook vrij veel helm- en zanddoddegrasvegetaties voor, gekenmerkt door 

duinslerrelje ('l'ortulu rural is ssp. ruralifomia) ,Brachytheciuiii albicans. 

Torli'lla riavovirens. De binnenduinrand, ouder en meer uitgeloogd, bezit 

een auntul keimierkende soorten voor buntgrasvegetaties in de duinen: Ha-

comilrium coneücens, Ditrichmn flexicaule. Cladonia arbuacula, Cornicula-

rin,... Over vrij grote oppervlakten konen ook kale jonge pannevloeren 

vooi' met inassaal Hiccia glauca en diverse Bryiims op fossiele humuslmnken. 

De mosflor» van de Inutute restanten van de middeJoude vochtige pannen 

- niet bezocht tijdens de «icursia - is typisch voor kalkmoerassen: Cal-

I i'iyon i;nc.[iidalum, Dreiiauocladus aduncus, Aneura pinguis, Fticcardia cha-

medrylol iu, l'ellia end r v iaefolia. Campylium chrysophyllum,. . . De opper

vlakte en kwaliteit van deze vegetaties loopt echter sterk terug door 

drinkwaleronttrekking waardoor met name Moerckia hibernica en Preissia 

Hiiudi-gt.u recent niet meer werden gevonden. 

Naast ilez(ï nof̂  r(.lalier weinig door de mens beïnvloede vegetatietypen, 

weid ook een uangeplunt duinbos bezocht, het Calmeynbos bij Ue l'unne. 

Vooral de laanbomen langs de weg De Panne-Ad i nkerke bevalen een lnter<;,üaiile 

epifyten flora. Ue uitlaat van de waterwinningainstuJlatie aan de rand van 

het boa leverde een paar van de in het reservaat gemiste uuorleii op. 

Ntt afloop van de excursie bezochten sommige deelnemers nog etn unbenniijt 

droog weiland in de ontkolkte duinen van Vestende. 

Overziclit van de bezochte gebieden: 

1. Calmeynbos en laanlxjmen Dij Ue Panne, IFBI,-coörd. : CO.56 

2. uitlaat van de pompinstallatie, idem 

3. Waterleidingsduinen en staatanatuurreservaat 'Oe Westhoek*, idea 

It. ontkalkte duinen in Vestende, If'BL-coörd. : Cl.'16 

Amblystegium serpens 1,2,3. Atrichum tenellum 1. A. unüulatum 1. Darbula 

acuta 1,3. B. convoluta 3. B. unguiculata l,j. Uracliythecium albican;; l,i. 

B. velutinum I. B. rutabuluin I. B. mildeunum I. Uryum geiiaiiirerum i . I). 

capillare 1,3. B. ruderale I. B. flaccidum 'i. B. micro-erylhroeurpum i,li. 

B. bicolor 3. B. argenteun 1. Canptothecium lutescens l,i. Cerulodon pur-

pureus 1,3. Climacium dendroides l|. Uicranum scopariura I. Dicruiioweiua 

cirrhata 1. Uidymodon tophaceus 3. Uitrichum l'lexicaule var. densum i. 

Urepanocladua aduncus 3. Eurhynchium praelongiun I. K. hlans I. Kuiiaria 

liygronetrica 3. Frullania dilatata 1,3. Urimmia apocarpa 3. (•. pulvinulu I. 

Ilypnum cupressifomie var. cup. 1. H. c. var. filiforme 1. II. c. var. laou-

nosum 1. H. c. var. longirostre 1. H. c. var. tectorum I. Leptodictyum ri-

parium 2. Ixiphocolea heterophylla 3. Marchant ia polymoipha ;.'. Metzgeria 

furcata 1. Mnium affine 1. Orthotrichum affine I. O. anomaliun 1. O. dia-

phaniun I. Pellia endiviaefolia 2. Pohlia nutans I. Polylrichiun commune U. 

F. juniperinum l|. Pseudoscleropodiun purum 1. Kacoiiii triiun eaneseens i. 

Khynchoutegiun confertum 1,3. Hiccardia pinguis 2. Hiccia glauca i. 'I'ortel-

la flavovirens 3. Tortula ruralis ssp. ruraliformia \ , i . 

Weekend in de Hoge Venen (1979) 

Tijdens de excursie naar de Westhoek bleek het enthoesiasme voor de bryo

logie groot genoeg om samen een determinatieweekeridje te organiseren. 

Ur. R. Schumacker was zo vriendelijk ons het biologisch station van Munt 

Rigi ter beschikking te stellen. 

Op de voorbereidende excursie met M. beten was de moslaay plaalt,elijk 

reeds dtwjr sne«Miw bedekt maar met onze zachle ' laagbelgische ' winlerij iit 

het achterhoofd, ituchten we dat het weer wel zou koren. Maai- dan hadden we 


