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Parnassia palustris L. in Zuid-Limburg

J.H. Willems

(Vakgroep Vegetatiekunde en Botanische Oecologie, Utrecht)

Inleiding

Materiaal en methode

De verspreiding van Parnassia palustris in Zuid-Limburg (vooral gebaseerdop de lange

lijst van groeiplaatsen, die door De Wever (1915) wordt vermeld) is ingetekendin kilome-

terhokken zoals die op de onlangs verschenen topografischekaart (1980; 1 -.50 000) voor-

komen. Dit is ook gebeurd met de groeiplaatsendie vermeldzijn bij deexemplaren in de

herbaria te Leiden en Maastricht (Herbarium De Wever, Rieter en Gregoire). Inhet Na-

tuurhistorisch Museumte Maastricht zijn ook deaantekeningengeraadpleegdvan Fran-

quinet en De Wever, alsmede het fotoarchiefvan laatstgenoemdebotanicus. Hierdoor

was het ook mogelijk iets meer over de omvang van de vroegere populaties op deoude

groeiplaatsen en over de biotopen te weten te komen.

Veel namen van groeiplaatsen zijn zeer lokaal of zijn verminkingen van plaatselijke

dialecttoponymen. Met behulp van topografische kaarten uit het begin van deze eeuw,

wellicht ook gebruikt door toenmaligebotanici die van elders kwamen, en dekennis van

de regio, zijn deoude groeiplaatsopgaveningetekendinde desbetreffendekilometerhok-

ken.

Parnassia palustris is in Nederlandvooralbekend van vegetaties behorendetot het Junco

baltici-Schoenetum nigricantis (Westhoff & Den Held, 1969) van de kuststreken. De

soort komt ook voor in syntaxonomisch verwante vegetaties in het binnenland, maar is

daar sterk achteruitgegaan. Uit o.a. een uitvoerige opsomming van groeiplaatsen door

De Wever (1915)blijkt, dat parnassia in Zuid-Limburgniet zeldzaam geweest is. Van re-

cente datum zijn echter nog slechts twee vindplaatsen bekend: Kunderberg (De Vries,

1972) enKathagerbroek (mond. meded. W. de Veen), groeiplaatsendieoecologisch nog-

al verschillen en afwijken van de groeiplaatsen elders in het land.

Een en ander was voor mij aanleidingmij nader te verdiepen in de verspreiding in he-

den en verleden van parnassia in dit gebied. Hierbij heb ik getracht een beeld te krijgen

van de biotopen en de daarinvoorkomendeplantengemeenschappenmet parnassia. Ook

wil ik oorzaken aangeven van degrote achteruitgang van desoort sedert de laatste eeuw-

wisseling.
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Resultaten

VERSPREIDING

Parnassia palustris blijkt in het verleden in Zuid-Limburgop tenminste59 groeiplaatsen

te zijn voorgekomen. Deze plaatsen zijn gesitueerd in 47 kilometerhokken en in 24 uur-

hokken. Ofschoon dit verrassend hoge aantal groeiplaatsen redelijk gespreid was over

Zuid-Limburg (fïg. 1), is er toch een tweetal concentraties waar te nemen: de streek ten

westen van Heerlen en een kleinere conglomeratie in het gebied direct oostelijk van de

Maas tussen Elsloo en Bunde. De groeiplaatsenlagen vooral in de dalen van waterlopen,

op dalhellingenen in het noordoostelijke deel van Zuid-Limburgook in het veengebied

Leiffenderven. Globaal kan worden gezegd dat parnassia in Zuid-Limburg, met uitzon-

dering van de lössplateaus, vrijwel overal kon worden aangetroffen in graslanden.

Na 1950 is de soort met zekerheid op nog slechts 3 plaatsen aangetroffen, die gelegen

waren in 3 kilometerhokken en 2 uurhokken. Thans zijn er nog slechts 2 groeiplaatsen

over waar jaarlijks enkele tot enkele tientallen bloeiende planten voorkomen (fig. 1).

Het aantal individuenis aanzienlijk minder groot dan vroeger, zoals blijkt uit dezeer

spaarzame kwantitatieve gegevens uit die tijd. 'Schinveld, Brunssum, Jabeek: Tot 1920

in moerasveen veelvuldig', schrijft De Wever in zijn ongedateerdeaantekeningenbetref-

fendehet Leiffenderven, een legendarisch gebied in deuiterste noordoosthoekvan Zuid-

Limburg. Dit was echter al ontgonnenvoordat het mogelijk was geweest een goed beeld

te krijgen van de biologische rijkdom ervan, die ongetwijfeld zeer groot moet zijn ge-

weest. In dezelfde aantekeningen van De Wever staat dat parnassia tot ongeveer 1930

'vrij veel' voorkwam te Winthagen bij de kalkoven van Bauman. Op een etiket bij een

vijftal, tot 40 cm hogeherbariumexemplaren,verzameld in 1901 door L. Rieter, staat ver-

meld: 'Oud-Valkenburg(L). Helling van denGeleenderberg ingrootengetalen'.

ishier ongetwij feldeen groeiplaats in wat hedenten dage het Gerendalheet, maar doorde

plaatselijke bevolking sedert mensenheugenisals Giêlender wordt aangeduid. Parnassia

werd er blijkens een ander herbariumetikette Leiden ook nog verzameld in de periode

tussen 1912 en 1915.

Fig. 1. De verspreidingvan L. in Zuid-Limburg;a: vóór 1950; b: sinds 1950

• = groeiplaats vóór 1950; X = groeiplaatssinds 1950; ■ = recente groeiplaats.

Parnassia palustris
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BIOTOOP

Gebaseerd op de schaarse gegevens aangaande het milieu waarin P. palustris vroeger

voorkwam, kan worden gezegd dat de soort in Zuid-Limburg in een drietal biotopen

groeide: heischraal graslandaan debovenrand van kalkhellingen, eutrofe hellingbronve-

nen en vochtige of periodiek natte hooilanden.

Een van de twee nog aanwezige groeiplaatsenbetreft debovenrand van een kalkhelling

in het Staatsnatuurreservaat Kunderberg te Voerendaal. Hier groeit de soort in het

Brachypodio-Sieglingietum, een plantengemeenschap die te rekenen is tot het verbond

Violion caninae, klasse Nardo-Callunetea(Westhoff & Den Held, 1969; Kreutz, 1982).

Het betreft een smalle strook heischraal grasland op betrekkelijk zure bodem, geken-

merkt door het voorkomen van graslandsoorten van zowel basische als zure droge bo-

dems (Willems & Blanckenborg, 1975; Willems, 1982). Deze vegetatie, diemeestal wordt

aangetroffen op plaatsen waar een dunnelaag maasgrind van pleistocene oorsprong het

direct eronder liggende kalkpakket bedekt, is vroeger veel algemener geweest in Zuid-

Limburg, vooral aan deranden van de plateaus (Hillegers, 1980), maar ook hier en daar

over grotereoppervlakten (Willems, 1982). Eenaantal oude opgaven van parnassia heeft

ongetwijfeld betrekking op dergelijke plekken, omdat hier thans nog resten van het

Brachypodio-Sieglingietumaanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld op de westhelling van de

St. Pietersberg tegenover het kasteel van Neerkanne, de Berghofweide te Wijlre, de

Schiepersberg te Cadier en Keer en deStrooberg en Winkelberg - beide delenvan de Be-

oppervlakte (m') 2 x 1

totale bedekking (%) 100

bedekking kruidlaag (%) 70

bedekking moslaag (%) 60

aantal fanerogamen 26

aantal bryofyten 8

soorten:

Valeriana dioica 2b v

Filipendulaulmaria 2b v

Juncus acutiflorus 2a fl

Carex panicea 2a fl

Carex acutiformis 2a fl

Pulicaria dysenterica 1 fl

Galium uliginosum 1 fl

Mentha aquatica 1 fl

Cirsium palustre 1 v

Molinia caerulea 1 fl

Equisetum palustre 1 v

Eupatorium cannabinum + fl

Lysimachia nemorum + v

Lythrum salicaria + fl

Juncus alpino-articulatus subsp.

arthrophyllus + fl

Potentilla erecta + fl

Carex flava + fl

Alnus glutinosa (juv.) + v

Phragmites australis + fl

Prunella vulgaris + v

Carex disticha + v

Sium erectum + v

Orchis maculata subsp. maculata + fr

Lysimachia vulgaris + v

Galium mollugo + v

Parnassia palustris r fl

Eurhynchiumpraelongum 2b

Calliergonellacuspidata 2b

Lophocoleabidentata 2b

Mnium affine 2a

Mnium undulatum

Climacium dendroides

Bryum pseudotriquetrum

Riccardia chamaedryfolia

1

+

+

+

Kathagerbroek, tussen Vaesrade en Nuth, Zuid-Limburg, 20.VIII.1974, opgenomen door H.J.

During, W. de Veen en J.H. Willems.

Tabel 1. Een opname met Parnassia palustris L

oppervlakte (m') 2 x 1 Juncus alpino-arliculatus subsp.

totale bedekking (%) 100 arthrophyllus + fl

bedekking kruidlaag (%) 70 Potentilla erecta + fl

bedekking moslaag (%) 60 Carex flava + fl

aantal fanerogamen 26 Atnus glutinosa (ju\.) + V

aantal bryofyten 8 Phragmites australis + fl

Prunella vulgaris + V

soorten: Carex disticha + V

Valeriana dioica 2b v Sium erectum + V

Filipendulaulmaria 2b v Orchis maculata subsp. maculata + fr

Juncus acutiflorus 2a H Lysimachia vulgaris + V

Carex panicea 2a fl Galium mollugo + V

Carex acutiformis 2a fl Parnassia palustris r fl

Pulicaria dysenterica 1 fl Eurhynchiumpraelongum 2b

Galium uliginosum 1 fl Calliergonellacuspidata 2b

Mentha aquatica 1 fl Lophocolea bidentata 2b

Cirsium pa lustre 1 V Mnium afflne 2a

Molinia caerulea 1 fl Mnium undulatum 1

Equisetumpalustre 1 V Climacium dendroides +

Eupatorium cannabinum + fl Bryum pseudotriquetrum +

Lysimachia nemorum + V Riccardia chamaedryfolia +

Lythrum salicaria + fl
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melerberg - te Bemelen(De Wever, 1915). Deze plaatsen worden door De Wever aange-

duidals 'vochtige plekken op de mergelheuvels'. De aanduidingvochtig is wellicht geba-

seerd op het voorkomen van deals uitsluitendmeso-hydrofytisch beschouwde soort Par-

nassiapalustris.

De andere recente groeiplaats van parnassia betreft een bronmilieuop een helling met

kalkrijke afzettingen in deondergrond.

De vegetatieopname(tabel 1) omvat een aantal soorten diekarakteristiek zijn voor ver-

scheidene plantengemeenschappen. Eén groep van soorten is kenmerkend voor het ver-

bond Caricion davallianae, orde Molinietalia(Zijlstra, 1981), of komt hier frequent in

voor, zoals Carexflava, Valerianadioica, Parnassia palustris en dezeer zeldzame Juncus

alpino-articulatus subsp. arthrophyllos [Heukels-Van Ooststroom, 1977). Cirsium pa-

lustre en Equisetum palustre worden doorZijlstra (1981) beschouwd als kensoorten voor

deorde Molinietalia, klasse Molinio-Arrhenatheretea.Moliniacoerulea, Carexpanicea

en Galium uliginosum worden veelvuldig aangetroffen in andere Molinietalia-gemeen-

schappen, in het bijzonder in diewelke terekenen zijn tot het verbond Junco-Molinion.

Juncus acutiformis en Carex disticha zijn kensoorten voor het verbond Calthion pa-

lustris, eveneens te rekenen tot de klasse Molinio-Arrhenatheretea(Westhoff & Den

Held, 1969). Wellicht is de huidige groeiplaats te Kathagen, gem. Nuth, dezelfdeals die,

welke reeds door De Wever (1915) onder deze naam wordt opgegeven.

Een biotoop zoals die heden ten dage in het Kathagerbroek voorkomt, is zeer waar-

schijnlijk in het verleden ook aangetroffen op enkele doorDe Wever(1915) vermelde lo-

caties, zoalsElsloo, bij Noorbeek langs deNoor, en op natte hellingen teMoorveld. Hier

worden ook momenteelnog fragmentenvan plantengemeenschappenbehorend tot het

Caricion davallianaeof Calthionpalustris aangetroffen.Het is nietaannemelijk dat der-

gelijke biotopen vroeger in Zuid-Limburg algemeenzijn geweest ofover grotere opper-

vlaktenaanwezig waren, dit gezien degeologische en geomorfologischeopbouwvan het

landschap.

De derde biotoop waarinparnassia in het verleden in Zuid-Limburg is aangetroffen

wordt door De Wever (1915) gekenschetst als 'veenachtige beemden' of 'moerasveen'.

Het is opmerkelijk dat geschreven bronnen over dergelijke groeiplaatsen totaal ontbre-

ken. Toch was dit debiotoop waarin we het overgrote deel van de groeiplaatsenmoeten

situeren. Slechts een oude foto uit het archief van De Wever (fig. 2) geeft een beeld van

een deel van de vegetatiewaarin parnassia groeide. Naastdeze soort zijn er op defoto nog

devolgende soorten teonderscheiden:Arrhenatherumelatius, Lychnis flos-cuculi, Sene-

ciojacobaea,Briza media,Linumcatharticum, Centaureapratensis, Pimpinella saxifra-

ga, Ranunculus repens, Festuca pratensis en F. ovina. Het beeld, datuit deze lijst van

soorten naar voren komt, is dat van een vochtig tot nat hooilandop betrekkelijk vrucht-

bare bodem. Wellicht betreft het plantengemeenschappendie tot het verbond Arrhena-

therionelatioris, klasse Molinio-Arrhenathereteazijn te rekenen, op grondvan het voor-

komen van soorten als Arrhenatherumelatius en Festucapratensis, en in minderemate

ook Seneciojacobaeaen Centaureapratensis (Westhoff& Den Held, 1969).Briza media

enLinumcatharticumzijn soorten die ineen grootaantal typen schralegraslanden voor-

komen, waaronder ook die in een biotoop als boven genoemd. Vaak zijn deze soorten

differentiërendesoorten voor plantengemeenschappenop het niveau van subassociaties

ofvarianten (mond. meded. G. Zijlstra). Lychnis flos-cuculi is een belangrijke floristi-

sche component van gemeenschappen behorende tot het verbond Calthion palustris,
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ParnassiapalustrisFig.
2.

Een beeld vande vegetatievan de vochtige hooilanden waarin L. vroeger

in Zuid-Limburg kon worden aangetroffen. Voerendaal, Moerasveen bij Haeren. Origineel (ca.

1920) afkomstig uit het fotoarchief van A. de Wever (Natuurh. Museum, Maastricht).
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eveneens behorende tot de klasse Molinio-Arrhenatheretea (Westhoff & Den Held,

1969).

Dergelijke vochtige, wellichtperiodiek natte hooilandenmoeten vooralzijn voorgeko-

men in de vlakke, laaggelegen terreinen langs beken en rivieren. Dit soort biotopen is in

Zuid-Limburggeheel verdwenenen daarmeeook het overgrote deelvan de groeiplaatsen

van parnassia.

Slotopmerkingen

De enorme achteruitgang in het aantal groeiplaatsen van Parnassiapalustris tijdens de

eerste helft van deze eeuw in Zuid-Limburg is ongetwijfeld een gevolg van de essentieel

veranderdeagrarische bedrijfsvoering. Vooral vlak na het einde van de Eerste Wereld-

oorlog is het gebruik van kunstmest zeer sterk toegenomen en als gevolg daarvan is de

soort toen snel inaantal groeiplaatsen afgenomen(Westhoff, 1951). Omtrent het juiste

tijdstip van verdwijnen van de verschillende groeiplaatsen zijn slechts schaarse gegevens

voorhanden.Uit dereeds meermalengenoemdeaantekeningenvan De Wever blijkt, dat

de soort in 1928 doorontginningvan deKeversbergbij Voerendaalis verdwenen. Vrijwel

alle groeiplaatsenzijn al vóór 1940 verdwenen,omdat na datjaar deaanwezigheid van P.

palustris op nog slechts een vijftal plaatsen is vastgesteld.

Het is niet verwonderlij k dat degroeiplaatsengelegenin debeekdalenallemaalverdwe-

nen zijn, omdat deze terreinen immers snel en zonder veel investeringen te ontwateren

waren en aldus aan te passen aan deveranderdesituatie in het agrarische bestel. Hiervoor

waren geen grootscheepseontginningswerkzaamhedennodig zoals toegepastbij dereeds

eerder genoemde vernietiging van het tientallenhectaren grote Leiffenderven omstreeks

1920.

Reeds vroeg in de geschiedenis van het botanischeonderzoek van Zuid-Limburgis er

aandachtbesteed aan parnassia. Franquinet (1838) noemt reeds groeiplaatsen te Meers-

sen, Berg en Valkenburg. Al deze groeiplaatsen zijn thans verdwenen. Een nog vroeger

bekende groeiplaatsbevindt zich op het Belgische deel van de St. Pietersberg 'vis-a-vis le

village d'Emale' (Bory de St. Vincent, 1821), alwaar zij zich tot op de huidige dag heeft

weten te handhaven (Willems & Blanckenborg, 1975). Ook Dumoulin (1868), die de

soort aanduidt met de oude naam Parnasgras, vermeldt deze groeiplaats op de St. Pie-

tersberg enverder nog een anderein het dal van deGeul te Meerssen. Kennelijk is hetmi-

lieu ter plaatse op de St. Pietersberg gedurendedelaatste anderhalveeeuw weinigof niets

veranderd, waardooreen voor geringewijzigingen in het milieugevoelige soort als P. pa-

lustris (Westhoff, 1951) er zich al die tijd heeft kunnen handhaven.

De achteruitgang van het aantal groeiplaatsenin Zuid-Limburgis inovereenstemming

met het beeld, dat het verspreidingskaartje in de Atlas van deBelgische en Luxemburgse

Flora (Van Rompaey & Delvosalle, 1972, nr. 249) te zien geeft, namelijk een geweldige

daling van het aantal binnenlandsegroeiplaatsen in België sedert 1930.

Opmerkelijk is ook, dat er uitsluitend sprake is van verdwijnen van groeiplaatsenen

dat er, al dan niet voor korte tijd, geen nieuwe groeiplaatsengedurendedeafgelopen de-

cenniazijn bijgekomen. P. palustris heeft nietalleenkleine zaden, diegemakkelijk enige

kilometers door de wind kunnen worden verspreid (Westhoff, 1951), maar produceert

per plant ook grote aantallenzaden, variërend van ca. 1500 tot260 000 (Andreas, 1968).
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Omdat er tot op de dag van vandaag groeiplaatsenvan parnassia in Zuid-Limburgzijn,
kan hieruitslechts de conclusieworden getrokken, dat nietde aanvoer vanzaad, maar het

ontbreken van een geschikt milieuvoor kieming envestiging debeperkende factor is voor

het ontstaan van nieuwe groeiplaatsen.

Gadella& Kliphuis (1968) toonden een duidelijk cytologisch verschil aan tussen de

planten van P. palustris in de duinenen in het binnenland,waar ze respectievelijk diploï-

de en tetraploïdeplanten aantroffen. Eén populatie in hetbinnenland, te Moergestel in

Noord-Brabant, was echter ook diploïd. Hetzelfde was hetgeval met planten afkomstig

van de reeds eerder genoemde groeiplaats op de St. Pietersberg (mond. meded. T.W.J.

Gadella). Dit zou als een aanwijzingkunnen worden gezien datook de in Zuid-Limburg

voorkomendeplanten van parnassia cytologisch mééraansluitenbij die, welke in dedui-

nen worden gevondendanbij deelders in het binnenlandvoorkomendetetraploïdeplan-

ten, die vooral in trilvenen en blauwgraslanden worden aangetroffen (Westhoff, 1951;

Zijlstra, 1981).

Ofschoon de twee nog resterende groeiplaatsen in Zuid-Limburg van Parnassia pa-

lustris beide in natuurreservaten zijn gelegen, is dit nog geen garantie voor het voort-

bestaan van de soort ter plaatse. De groeiplaats te Kathagen wordt vooral planologisch

bedreigd,omdat deze gelegen is in het tracé van een in de plannen opgenomen autoweg.

De groeiplaats te Voerendaal wordt ernstig bedreigd door recreanten en vóóral door

eutrofiëring door inwaaiendekunstmest en inspoeling van stalmest van een pal aan het

reservaat grenzende,hoger gelegenakker. Enerzijds heeft dit een veranderingvan de ve-

getatiestructuur tot gevolg die funest is voor parnassia, anderzijds zijn er duidelijke aan-

wijzingen dat de soort geen bemesting verdraagt (Westhoff, 195 1; Reichgelt, 1964).

Het is triest en stemt tegelijkertijd ook tot nadenken dat zelfs deze allerlaatstegroei-

plaatsen in Zuid-Limburg in hun voortbestaan worden bedreigd en dat onze huidige

maatschappelijke constellatie niet bij machte is of er de inspanning niet voor over heeft

het dramatische kwaliteitsverlies van onze halfnatuurlijke biotopen (Westhoff, 1976)tot

staan te brengen.
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In the early part of this century, Parnassia palust ris was found in at least 59 localities in the sou-

thern part of the Dutch province of Limburg. Although, descriptions of these habitats are scarce,

three main types could be distinguished: spring bogs, upper part of slopes in the transitional zone

between chalk and gravel deposits, and wet haylands along brooks. Phytosociological data are dis-

cussed in detail.

Between the two World Wars, the number ofsites decreased enormouslydue to changedagricultu-

ral activities, especially the use of artificial fertilizers and drainageof wetlands. Today, only two lo-

calities remain. One, in a spring bog, is threatened by road planning. At the other locality, the upper

part ofa slopecovered with species rich grassland, influx of fertilizers from anadjacent, uphill situ-

ated arable field is a serious threat.


