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Ik ben achter m'n schrijfmachine gekrop.en om 1 in 'n ·vloek en· 'n zÛ.cht
voor dit eerste kruipnieuws 'n officie.el voorwoordje te :plegen. Al brook
ik erg graag met· :tradities 1 dat. voorwoord had. ik nou eenmaal nodig om .
even de bedoeling- van dit kruipnieuws te vertellen. En ... 't stáá'.t! Zet
dus asjeblief jë snuit even in· 1 n soort officiele :plooi!
In 'n fantastisch tempo (3 dagen) zijn onze :plannen werkelijkheid ge.worden.Dat betekende: a~encilgeuren,machineolie,tekeningen 1 ex:presse
brieYen1 copy en stenc·::n~lak 1 stromen inkt en zweet en 'n nog onbeschrijf1iiker bende, dan er eevrnon1ijlc. &~\.. .bü ..me jlq8rs:r..!.- .....-:. _: ·-·· ..... _ ··-· .. .;.:-... _--~·-.:...
M'n redacteursbaan. vat ik zo op 1dat rt resultaÇJ.t erg genoegli.Jk i.s .. ·ij
J)us :begrijp even goed.: Kruipnieuws vwrdt 'n e;ezellig krantje ,met een · .. ·., ~
gemoedelijk mengelmoesje van wetenscha:p:pèlijke artikelen, verslagen ,me- 1 . ·
dedelingen, boekbes:prek.ine;en,nieuwe. ide~en 1 theor.ie~en en critiek ero:pJ\iJ\ i
· practische resul~aten ·en onzin. Dus helemaal ·nie·t ·een. zé~.r o:fficieel .. \ .
, ·en strèng wetenschappelijk Orgaan. Heden nee!.~·,~
En wie 1 t er niet meE? eens 'is ,moet hèt mo .maar. vertel.len !_ 1.!i·1.n briG-êt ·.,
· · · venbus is haus ·groot ·genoeg en b]j de rommel: o:p m'n taf·e1 (van fan tas-..(
· tis.ch grote afmetingen) kan .. hêus n.ög wel wat • . ·
·.
.
Dus nu ·i.s 't vvoord· .aan jullie!· Net andere· woo:rq.en, ik verwacht strómen co:py,hol)en·id.eetjes, ·kó:Qtokeningen,;allerloi le~ce· 'U:i.:tvind~ngen,an...:...
zin: boekbes:prekine;en 1 ~iodj es, a.rti.kelen, kort om·, àlJ.es: wat maar ·onigs- ·
zins met sociologie in vr.;r'oand· staat.J)an. schaaf. en 'lijm ·ffin kluts ik· · ·'
dat all8s· tot .d8 rüouw8 èocktail ;. 'Krui:pniAuws, le jaargang·.,no ,,2. Af::-.
..
ges:proken hè?:
.
.· . .
.
.
.
Want immors!·Pas dan'kan ons.krui:pnionws.YrordAnj'V'Jat de 'bedoelin(S: · .
was:· 1 n band. tussen .alle jonge. sociologen in ons land.
· .
:Sn als wo dat dan a.fe;esp:roken hebben schoi ik; ·er uit en krijgt .. ·'· re
Victor hGt woord.:in ·ons çorste Kruipnieuws! ..
_, ....
.,
Daar gaat ie!
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Wat is nou eigenlijk die ":paddenstoèlonsociologie" ??? . ·•.
· :...:
Het gaat· om 't .v·olgende: Zoals je weet, ·if7l het kenmerk van een
. 2f
:!!l&nt~ng~zelschap (assqyia~ie},. dat er bepaalde soort.er; in. voo~ko- .
'\~
· fuen,dJ.e xn andere assocJ..atles ontbreken, of. althans véel mJ..nd3r. tal.- , t::
:2ijk zijn. Dit noemeh we de k~2:SàK:t.çn::~..Qm:::t.~n.. zo is .de adelaar$! aren In .. ·.• i. ( '
,_ · · •· karak.ters001~t v~n _he~ eiken?erkenbosJ ·.de: blauwe :zee~istel.~ d.e (I)
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llolmu.Gsoclti"tie, tde kalnoes van de rietgordeL De vraag is nu maar:
kunnen we ook bij paddenstoelen 1 n derge1ijke voorkeur vinden? Zijn
ook paddenstoeleh karakteristiek voor bepaalde associaties,of ~.
ns toren 11 ze zich niet aan de door de hogere planten gevolgde vretton?
Bij de studie hiervan doen zich verscheidene e~i.genaardigo moeilijkheden voor: d·te 'n uitslag zeer twijfelach tiP' maken en die dan
i~~ ook de oorzaal\: zijn, dat vele z"g.g~~.?P.êta_a,nde geÎeerden de sociologische betekenis van paddenstoelen zeer betwijfelen.Er is practisch
nooit over gewerkt en daarom zullen wij dat dan maar eens proberen.
In de eerste p1aats zien we natuurlijk van (ie eigenlijke padden-.
,
1 stoel heel weinig.Het m,ycelium onttrekt zich aan onze waarnemil).a;~
~ wat we vinden zijn cle ~ç:;.~val_lit;.. opschietende vruchtlichamen, die maar
rn hoogst onvolledig beeld geiTen van de eigenlijke zwammenflora., Ja.:
stel je eens voor, dat ons gewone landsèhap zodanig met een of an~
dere stof bedekt was,dat er slechts hier en daar 'n takje, rn blad:
'n sprietje uit omhoogstak! Dan zou de sociologische samenhang van
de ~regeta tie ons toch óók a1lerminst duidelijk zijn!
·
Maar essentiéler is een tweede moeilijkheid!
In de samenleving van de hogere planten> leven deze vrij onafhankelijk van elkaar.ze concurreren om kiemplaats,ruimte,licht en voeding op dezelfde standplaats,die ze alle nodig hebben,en vormen z~
doende een associatie. Direct van elkaar afhankelijk :zjj_J.?._&~..-nie!_, ze
zijn niet meer dan "commensalen" Yan elkaar, en 11 le commensal est
simplament un compagnon de tahlen (Braun-Blanguet). Slechts in enkele gevallen komt een nauwere p~trellliin& tot uiting: denk aan de
Bremra~F:-s?orten, die.op klaver 1 duizendblad.e.d. parasiteren,aan
het war i:ruld op de hel, ~ aan de 1.1halfparasleten", als hengel, ra:l
telaar,ogentroost. Zulke planten zDn in de eerste plaats aan be 7 . . .
paalde planten gebonden, niet aan hun. omgeving1 Jláogen we die nu 1KB-: ·' · r~
~ i'll -raktersoort". noemenl B.raun-B~ànguet ~laat . zich daar. niet O'rer uit):--.~· .:,-v
~' ~,.
I:Jijns inziens zijn ~r '··d.rie m,Q~olijkÈ~-en :·
;~.. ,~"t_, ~
•
~: De parasiet leef't uitsluiten"Uop äenoepaalde g~?-sth~Q.r,waär de~e ook groeit· (klavervreter!). In dat ge,ral kunnen we zeker niet
·.·van een karaktersoort spreken, ook nie~, als de gastheer er'wel.
·een is. De aanwezigheid van de parasiet: is immers niet afhankelj,Jk
•. · -van de bodem, net zomin als van op boomstammen groeiende mosserd ·
$:2e: De :parasiet loeft o:p yg_r.§_chillende gasther_Qll_, die in dezelfde
associatie thuishoren. Bv. : de hengel, 'die half'parasiet is op verschillende eiken-berkenbos-grassen (zachte·witbol,bochtige smele),
en dus alleen in het eikenberkenbos voorkomt.JL i. mag in dit geval
de parasiet wèl als een karaktersoort worden beschouwd.
'·,' 3e• De :parasiet leeft maar op één easüheer_,maaT alleen dàn,.wann6'3J::'
, .\~~ êrëz~ in een Q_e,,Daalde omp.;e-;ilv; groeit. Wij dachten vroeger hiervan '11
.. "·~~moo.l Y,9..QY_lie..§l]:.9. te hebben ln de wal~:t.ro-::t:>_r:'§.mL~§._l)_:, :q_eze woekert op
• ·~~echt- en glad walstro, en komt in Wijk aan Zee alle én voor op de
, . ~ $NoordlJ.e1lir:-gen van de duinen. De hE!_yer=s ilen__§_~_S._§Q.Q..iat i.§_ uit ~et
.: :,~f•"Bromionn (kalkweidenverbond, Zuid-Limburg!), die in de kalkrlJke
· :~·duinen '." oorkomt, . groeit op Noord- en Zuid-hellingen in verschillen~.': de 11 Yarlantenn. We meenden nu. dat de· walstrobremraap O'!._t3ral allren
~·:.in de Noordhelling-variant grÓeide, terwijl walstro zèlf. O'Teral staat.
: ~~- -~ ~n. dat. g13val zou deze r>arasiet du~ karaktersoort zijn! Dat dit niet
, \.- J,ulst ~s ge'Qle;cepJ do~t er p._ie:r,, J;1let to~; ____het· gaat om het iToorboeJd.
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Dergelijke "afhankelijkheids,betrekkingon", die bij hogere :planten
slechts zelden voorkomën en eigenlijk niet "meetellen", zijn riu bij de '
paddenstoelen E~.Si3.1!
·
.
~•
Paddenstoelen hebben geen bladgroen en zijn voor hun Yoedlng vol'jkomen op andere. levende organismen aangewezen. Vroeger maakte men '11
t,scherp onderscheid tussen nparasiote~'~, die op levende wezens woe
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kerden, en ",ssp,proplJ.vten", die van afval zouden leYèn.~aa tst'~ltj.i:: <;,<;·~;/J-..•
~ ,n~.n....-~_911~).1~ b~j;_a~ Hoe lange::: hoe meer bliJkt, da:tö:èze zwam~? me~ ..alle afhankeliJkzijn Y·an hogere planten_; lees dat maar eens na in
_Thl.)sse 's album "Paddens~oelen". In 't .kort komt het hierop neer, dat
t?Ss·fijne ui te;inden ·van het mycelium de worteluitlopers van bomen e.a. omwikkelen, er ge deel telijk indringen 1 en er een zgn. "myccrrhiza" mee
vormen.ze zijn dan voor de boom noodzakelijk: hij kan zonder hen niet
meer leven; maar zij ontvangen op hun beurt hun organisch voedsel van
hem! Deze onderlinge betreklü:ng op (;rondslag van wederkerig voordeel
noemen we symbiose, en de deelnemenae soorten: symbionten. Niet alleen bomen leven aldus in symbiose met schimmels .• ook de ~e~~_ste.kruid:- <!
achtige planten (3ricace~en, (},e.~~.ianace~en, zijn bekende voorbeelden) ......./d;:.. '1,
De vraag is. nu dus; kunne)}. die i.n s;,nnbiose levende paddenstoelen}j
als karakte_:r:_sogrten voor een a§_sociat:Le worden besohouwdJ..9_Cn_:Lot ?___
· Hier hebben we weer precies dezelfd.e gevallen als bij het pÇJ.rasitisme van hogere :planten; ( ziè boven) ! !
Jerste geval: de zwam is absoluut gebonden aan één bepaalde___12l__ep.~
tensööf''t7-ÏrJ:t'-:Jëomt voel voor, al hebbon we in de meeste gaYallen r;mn
zekerheid, dat het· werkeljjk zo is.!
"{""
Hier volgt •n lijstje ·van enkele van dergelijke "absolute symbi(pp.~~~?,"~;........
q-.Jv::( Berk: berkengordijnzwam, ruwe boleet; Yolgens ,_!e... . böeken···ook eekhoren.:.. 1 '
tjesbrood, maar dat gaat absoluut.niet op,zo~ls we ook op Texel zagen;
Den: melkboleet, bruine ringboleet, kastanj ebo-leet·, rosse spijkerzwam,
por:phyramaniet, gele ridderzwam,dennenslijmko:p; ·
.
·
.·
Larix: gele ringboleet.
'I
Zulke soorten kunnen natuurlijk nooit als karaktersoorten bescho~~ ·
worden.Het denne...!bQ~ is ...,_.,n . . à.U:rael1Jk...vèiorbeeîcr:--·"]it""is· geen-· associatie; de niet-inheemse,- den vindt;.,hi.'3r geen ~werkelijk contact met de bo.,
dem, heeft geen. karaktersoorten naast zich, 1rerjongt zich niet. Maar
hij gaat wèl Yergezeld van •n aantal typische zwammen. Duidelijl\: bewijs
dus, dat die zich niets van de bodem aantrekken,en uitsluitend van
de den zeï":f~afhankelijk ·zijn!
.·
·
Op Texel zagen we dit aardig bevestigd (zie verslag).
~!~~9:~-g~~~l: De zwam is _symbiont met verschillende gastherQn4 .die
in dezelfde associatie thuishoren.
Als zulke z"-ïwmmen inderdaad bestaan, zijn het mooie karaktersoor- t
ten:! Haar met zekerheid ·is dàar niets van bekend, Ik vermoed, dat
op deze wijze d~ aardappelboYist karaktersoort is van het eikenber~Q..Q.§., het bos;;ara§glzwammetje 1!Bn het eike~haagbeukenbos.
.j
l .
Hoe kunnen we dit nu nagaan?~of'. ct'i/<t:·(~~-,.,·.:..
.
j
f'.
In het geval van de aardappelbovist'fuoet~n we eerst,door het ma!
ken ïTan opnamen,. nagaan; of die we:rskelijk alleen in eikenberkenbos
t
voorkomt
c
.
J)an moeten we opnamen maken van bosjes, waarin alléén f3iken,of alléén berken voorkomen. Staat cle aardap.pelbovist ~Rn aJlé~Y.l. in een ,•r,an
de twee, dan hebben we het Derde geval: de zwam ~s symb~o:..1·c met eon
boom~ maar alleen ond~~___})~aalde o~:q.§t"~:q[~_~g~_§l-~-~-~l.
.
Yiaarsch!.jnlijker is, d.at hij in beià.e bosjes zaJ. staun, dus dan verkeren we in het Tweede geYal. ·
In beide gevallen is de aardappelbovist_dus karaktersoort· van rt
eikenberkenbos.
~erde geYal: zie boven.
]ëfiR-fiïë't';üat het zo gemakkolijlt zal gaan; met vjjf of tien opnamen
kun je niet toYreden zijn, 111iant het za:L in veel gevallen niet uitkomen
omdat ])addenstoelen ·zo on1rerwacht 80iroelie; zijn ;roo:r factoren (licht,
bv. ) , die blijkbaar voor de hogere planten onbelangrijk, zij~ (zie ver;;;~ . ,
slag Texel!).
·
1...3;) ),
<'l

n

Maar ik geloof stellig,dat er iets inzit. Laten.wij e~ns prob~ren
na te gaan in hoe~erre onze paddenstoelen sociolog1sche beteken1s
hebben! T:Ve betreden hiermee· een nieuw terrein! Veel succes! .• ·•
-·.
~·
SOCIOLOGENLI"SD·

Texel,23 October 1937·
Wijs: De Opperstureman.

1) Je ziet op Zondag van die rare mensen,
Die al dat mooie dennenbos de hele dag verwensen;
lD.1aar ~ien ze inld' ~ d';tinheen plekje gras,
~{
.
,· an zlJn ze gewe 1g 1n un sas.
ff,
Ze gaan, er dan vast een opname plegen,
.~'ff/(1/ ~
~n lig,:;·en desnoods een uur in de regen.
----~Le:: ,,, .-o
r
)' '< !f,
·
Elk dennetje wordt uitgerukt,
. . ) i
- .. t_-'_:f>· t
De kruidlaag die wordt platgedrukt.
b s.
--- ~.<-?'~_>,····
2) Tenslotte stonden nog slechts enk 11e sprietjes, ~:,'~- .,,,,.",~~·
Dat waren maar van die indringers, en van .die epiphiet. e§..;~--·
~ie waren het aankijken toch niet waard,
.
~.;;;;~~·"·
-~n dus bleef hun 1e1ren maar gespaa;rd.
· .
". 1., ,..,..~~· .,•• ,~,
Ze hadden niet eens .een cijfer UD'ekregen,
.l.;~!'it.}~
.•.• ~~s~·····
. ,. · .~1fr.;:P ·
Ell; waren dus in het leven gebleven! .·
'jf.·
.
.::,":·
.
HU had er maar eenmaal gerold, )bdls
· 1
'
Toen was d 1 associatie gemold!
·
Toelichting: Het is natuurlijk erg leuk,als 1 n opname ."uitkomtrr.som. ffiigë-söëiöiögen laten daarom de "indringers" maar liever uit de lijst
weg; die bederven het ideaal •. Epiphietjes zijn.:planten,die op boom~
st:r;onken enz·· groeien: (mossen), en die. tellen·)natuurlijk helemaal
niet mee!
· ~ !.;L:(J~. i ~ {

QIT~~-~QQE!~N!áR_!~}2b~

~~z~~

Ons nv66r-weekend rt 0:9 Texel ( 23-34 Oe tob er)· was in één wóord:
mieters! Jammer, dat zoveel mensen wegensafstand en kosten niet
konden komen. Ze hebben heel wat gemist!
J.J
Het was al donker, toen we in 't landvan de tuunwaoltjes aankwamen en met z'n vij1ren door de donkere.· dennen in 't Zuidwesten
naar 1 t gast,rrije huis van Ri ta hobbelden . .'\.llereerst werd een feest
maal aangericht, waarvoor het gevogelte der familie-Jonker het leven had moeten laten (vegetari~rs gelie"~ren hier hun ogen te sluiten), om van de andere heerlijkheden maar te zwijgen; rijkelijk iTloei.
~ ' '·......
de hierbij het edele frambozensap. Bijna was er ook
f-{k...).J
"bloed ge""~rloeid: één van ons kreeg een bord kokende
1
--:- ,... '/
soep over z 1n nek, waardoor huid en kleding bui ten
~~~~_?
werking gesteld werden; de rest van de avond broeide
\5"~0
hij in 1 n flatteus warm Jaeger-barstrok'tje van het Ca~~ .
nadese leger! .••
i'
De avond was erg gezellig, en van de discussie over
paddenstoelensociologie
kwam niet heel veel, al werden
0
c;- ~
\t
\
enkele
fantastische
theorie'tm
opgeworpen (zie artikel)
0
á~~.~
;! · I
Wel verscheen hier het Sociologenlied (zie boYen). Na
~ '~P4. () ~ I een maannacht-wandeling door het staketurn (= dennen-·-. ~ noos 11 ) , kroop al thans het mannelijke deel 1ran de ex.
cursie in het stro.
!le Yolgende dag: stJOrm en regen, hagel, grauwe wolkenflarden,nu
,en dan een even-verwA.rmend zonnetje en een regenboog. Net de storm
;in onze _harten (van enthousiRsme ne"melijk) trokken we de houtpla,nm ~!~).

I
\.1\:; .
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•
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fl
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•J

ges binnen. . . , ....... "
_
Het bleek moeilijk te· zijn, de 11 bossen 11 ~e.n Texel paddenstoelensociologisch te bestuderen,. omdat ze zo onnatuurlijk zijn. We hadden
verwacht, echt eikenberkenbos te vinden op dit kalkarme duinzand,
waarin - naast eiken- en berken-symbionten·- ook bepaalde paddenstoelen als "karakters oorten il zouden optreden. Deze laatst·e zouden.
we dan kunnen herkennen, doordat ze 66k "i.n de dennen" zouden groeien,evenals bepaalde hogere planten (bv. bosbes), daar als rest van
het eikenberkenbos optreden. Onder die dennen verwachtten we dan
bo•rendien een aantal dennen--symbionten, die van de den geheel afhan-.
kalijk waren.
·
:Sdoch; natuurlijk eikenberkenbos was niet aanwezigdi...lle eiken.. en berken-struwelen zijn hier aangeplant, wat wel blijkt uit het fett,
dat de bodem er even kaal is als in 1 t dennenbos! Pijpestrootje, nu
mooie vlammend-gele boss~n gras onder koperkleurig berkenloof, was
de enige aanwezige karaktersoort!
Wanneer de hogere planten ontbreken, is het moeilijk na te gaan:·
of bepaalde paddenstoelen al dan niet tot de karaktersoorten gere,kend mogen worden. Verreweg d~ meeste soorten vonden we onder de ·
dennen, waar"'Jan enkele ons ongewoon aandeden;. we moetén echter niet
vergeten,dat we hier met de Oostenrijkse den te maken te hebben;~ie
weer éen ander leger van s~~nïoiTt~TI-kdn~në~ben dan de grove den!
Ondervolgende opname geeft een gqed beeld van een ~ormaal ~exem
dennen'bos:
Proefylakte 10 M2.Bo.dem met 5 cM. dikke naaldenlaag
j
bedekt.
·
l
~2.2~1:ê:§:g Bo%, 5 u. hoog. ·
. .
·l
5·
x)
Pinus austriaca (Oostenrijkse den)
.l
l
KE~!9:lê:ê:B.!. 20% (10-20 cu. hoog)',., - ..
.
0
!
Quercus 'Robur .. (Zomereik.) . _ ::.t ·~ ,. , ,,, l , :..t··xl . ,l . )2ïK) ·
10
Quareus rubra (Amerik.eik) · ·
0
. Oalama0rostis Epigeios (Duinriet)
x.l
Carex arenaria (Zandzegge)
1.1°
Calluna vulgaris (Struikhei) .'..·
x.0 2°
Aira flexuo~-~--~-qJ.?,J_:hg~ __s~~}_e~
· 'R.
~ BOietus-oov~nus (Koeieooieet)
1.7~
Gomphidins roseus (Rosse spijkerzwam)
x.l
)
:_.Hypholoma capno!des (Dennenzwavelkop)
x.l .XXX: ·
'_,... Lactarius rufus (Rossige melkzwam)
2· 1
". Rusaula emetica (Braakrussula)
x.l
". Cantharellus aurantiacus (Valse dooier) ('x.l)
~e zien hieruit,dat de hogere plante~· in dit ~os'' droevig vertegenwoordigd zijn.Het zijn de resten van de oorspronkelijke duinvegetatie,en wel die soorten,die het best bestand zUn en waren tagen
de verzurende,verderfelijke invloed van de dikke naaldenlaag.Allo~
bochtige smele is een bosplant,en die zou er op wijzen,dat het eikenberkenbos in de toekomst een kansje heeft,Uaar dan toch een
heel klein.
~n
· De in deze opname voorkomende zwammen zijn alle volkomnn e,an de f.La~ç~~":t- 1
den gebonden, je ziet ze nooit buiten een den?iefiïïbos".Dit zijn dusa.~;~r:;:::t·,
dennen-symbionten~ Een· uitzondering maakt alleen dè braakrusaula;. i(Jl,.,~,, ;;(/.,.,
die -als de meeste russula•s- heel moeilijk sociologisch 11 0nder te
brengen~ zal zijn. Verschil met de gewone grove den is hi~r niet.
x)-gëkwëëkt~

xx)kiemplantjes,die hier uitgezaaid zijn. Jaren-oud! Ze groeien
nauweljjks ! ! .
xxx~piphiet op de~enstompen.

®

zo ging het ook bui ten de ·:proef'vlakte door; we deden nog ver-_
schillende aardige vondsten; in totaal groeiden van de 68 soorte~
die we waar.p.amen)46 in de dennen. Vermeld moet in de eerste plaats
worden de Le:pelzwam:Hydnum auriscal:pium: een merkwaardig klein ste.
·.kelzwammetjeJo:p afgevallen dennekegels l.evend,met 'n prachtig don_ 1 \,~v.l,~
· karbruin-fluwelen hoedje; het is hier algemeen. Aardige vondsten Cll ,.-~~~~:·i:··'f'
waren ook de dodelijk vergiftige wit-rod.e vezelkop (.Inaybe :?atouil-( r:f'~''''-t
lardi), 1 n mooi_,heel onschuldig uitziend zwammetje: wit,metvê1ê~ ;s -1 1 r
~ezels straalsgew~s over de hoed gespreid (3roeit volgens v.
d.Lek in loofbos!); het vle13skleurig parasolzwammetje (Le:piota C2Ilcharias ).; de gele varkensoortjes (Peziza ono__:ttcii) en d.e zeer onsma- ~ ·{·~~~~'(:
kelijk uitziende Oranje-eraene melkzwam (Lacta.rius del i oiosus), die
aan een beschimmelde abrikoos doet denken.
..
Slechts weinig soorten vonden we ,zowel onder dennèn als in het
kunstmatige eikenberkehbos; we'noemen bv. krulzoom,eekhoorntjesbrood, grof:plaatrussula~ ·-ne- vliegenzvvam, die bij voorkeur onder berken heet te staan, e;roeide allé.én onder de dennen! ! Gele ringboleet
bleek, Ook hier, een typische symbiont van de Larix te zijn.
We moeten_wel heel voorzichtig zijn_~et het trekken van oonclusies.paddenstoelen zijn veel gevoeliger voor bepaalde factoren.dan
andere :planten;bv.voor licht.De brede YITegen tussen de staketums
(of staketa? Joe:Q) bv. hadden 'n heel eigen zwarnmenflora: Narcisï 9 .. _.
Paarl- en· Panteramaniet: rode geel::;>laatrussula (~~),enz.
. ltter ~·'). rfld
hoew8l de kruidlaag niet noemenswaard verschilde van die in tt bos.v.~~,.t,"?.satc/nu·".
De soorten,van wie we tenslotte kunnen-zeggen,dat ze h.i§.I: uit-:'slui tend aan de_ den ge honden zijn, waren:. Narcis-en Paarlamaniet,
vliegenzwam,koeien-·en bruine-ring~poleet, valse dooierzwam,rosse.
spijker zwam, wit-rode_ vezelkop, ~ossigec,melkzwaril,·geel -okerzwammet_je.> :;-~
vleeskleurig.parasolzwammetje,varkensoortjes,bos-champignon,franjezwam en kopergroenzwam (zeer veel!),
·
Toen we-aldus de dennen-aanplantingen in alle richtingen doorkruist hadden ,vonden we dat we wel eens als beloning 'n na tuurlijm
vegetatie mochten zien"Als overgang trokken w~_eerst naar de aaso~
ciatie van 11 Montia rivularis en Br3rum Schleicheri~: 'n aardig,w:'n- ·
tergroen plantengezelschapje in heldere,stromende,voedselarme s~
ten,dat 1 s winters fris-groene plekken in de grauwe hei kan vormen.
Helaas bleek de sloot ''schoongemaakt" te zijn.we komen hierop nog
wel eens terug,evenals op enkele interessante mos-associaties!
En daarna de duinen in.het natuurmonument Heeuwenduinen aan de
.-.'
zeekant!....
'
Naast vale buntgrasvelden kleurt het pjjpGstrootje uit tot de
warme kleur van kampvuurvlammèn.])iep goudgeel de kruipwilg 7 donker wijnrood de.bramenbladeren, bont rood- en geel-gevlekt de fijne
_·torment il. vurig ora.nj e zwammen met vreemd-groene aanloopkleuren:
een ouderdomsverschUns~l van de oranje-gele wasplaat. En verderop
lang .-gloaende gellingen,bekleed met uitgestrekte heldergroene tapijten van duinsterretje (Tortula ruraliformis),dat nu in de regen/
op z'n mooist is,en het teerder groen van sterremuur. Donker-purper gloeien de duinroosjesstengeis hier uit, enkele nog met roomgele bloemen,die een·zachte,zoete Junigeur verspreiden- een heel
merkwaardige gewaarwording in die weemoedige herfstatmosfeer met
zijn ,PrutJL_zwammenluchtjes. ..
Hetduin is hier heel interessant_; op de sociologische betèkenis komen we terug in de a.s.publicatie •tDuinsociologie", waarvoor
de hier (in de regen natuurljjk) gemaalde opnamen 'Sen· belangrijke
schakel vorrnen.Alleen over de paddenstoelen dan! Nog e"{ren! De
helm-associatie langs de kust is hier arm aan soorten,maar betrekkelijk rijk ·aan :~addenstoelen ('Verzuring en humusvorming!) Het zijn
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in hcofd~a3k drie ~erkwaardige soorten,die we hier alléén tussen do
helm vonden;en die dan ook als -althans plaatselijke- karaktersoorten
van het Armno:philetum beschouwd kunnen worden! In de eerste rüaat.s:
Phallus iosrnos, de bekende viooltjes-stinkzwam. Danl Inocybe_g:rgnaria. de nerm-::::vezeJ.kop: een gek geel paddenstoeltje, bui ten Nederlarld
'8îlêen in Zuid-Amerika gevonden! En tenslotte SepuJtaria __§r_§p.osa ,die
we "kachelpijp zwam" doopten: een merkwaardim Yrij -zeldzame bekerzwam
(Pezizazee),die als een g~le,van buiten viltig-bruine koker in het
zand ligt ingezonken.De beide. laatste staan in geen bekend paddenstoelenboekje vermeld, zelfs niet in Rieken!
Ook op het Duinsterretjes-tapUt waren interessante soorten te
vinden,al waren deze minder duidelijk karakteristiek. Het. aardigst
was de vondst van p~ctyoJ:~5LJt1.P-SCige!!.US ,het 11 mosschelpje" door ons
gedoopt. Dit zijn tere, dunvla zige, wit tot bruine schelpvormige zwam. metjes, zonder plaatjes· o.f iets van die aard,maar alleen met ad.erige
plooien bedekt,die op het duinsterretje parasiteren.Op Terschelling
zagen we dat van de zomer ook! ·
·
V.Jeidechampignon, wieltje, paarse ridder zwam, grote parasol zwam, wei-dekringzwam en allerl~i lastige trechterzwammen waran de voornaamste
verdere oogst c Deze soorten zijn lang niEt zo typisch als die van de
helmgordel, al zijn het deels wel echte weideplanten. De buntgrasaas.
leverde weer andere soorten OJ!, zoals de dwergaardster •.
.
Na al deze ervaringen wachtte ons 'n fraai sociologisch slot 1n
de merkwaardige zandkuil met het "muurpeperetum", waaro•:er de geestelUke moeder van deze ontdekking meer zal vertellen.
.
.
Daarmee was het eind gekomen, Op een hoge top namen we af~l' -e1d.
van de duinen; vóór ons.de kokende zee, beneden ons, grauww1t,het
wUde,diepe Dodendal, waaruit stormen van zand striemden langs ons
gezicht.~Hier kletterde.·de hagell maar,in de verte boorde de rosse
avondzon door grauwe wolkenmassa's, en een bredè regenboog· was,, ons·
de poort naar de Toekomst! •..• ·
'I R V
F .J• 1v,.
o

Q.QQ~2!:~~1~=.~ê:!~-g!:=212g§rgg (van onzen speaialen corrë:Sj?ön:d:ënt) :t
Datum; 17t October 1938. Plaats:. m'n daktuin. Helling: Oost,lz· graad
'l?vesterlengte. Hoogte: 7 flr, 23t cU. boven A• P. · proefvlak: 1, 3 dN2.
KE~!9J§§g : 2 9:1-% •
··
3 .. 2
Pietersalliehete·
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Tutti-frutti
Frou-frou
Lekke gummibal

2·3

2t.-2
x.l

MQ§d:.êêg:38% •

Peukies-mos. (Fifty-fifty en Dubec-peukies ....mycelium;
kruisingen niet e;econstateerd)
51-· 4
,IJî "_--r
~inda-doppen
·
·
3• 2
-*i!t-?.~;_:~·
Kiezelsteentjes
4. 5
.;(_;;~/
Zwerfstenen (var.Helderse zeedUk)
.
1.1
~27ff}-v
Waskom-mos (tandformule af te lezen).
2.3 ~;;~~
Gerookte paling-vellen ·
1+.2- /~~~

§!!:~~~!~§g_:23%.
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. lzJ:>e3Wr>lt"'l.-

Goed-opgeschoten hoofdroos-aasoeiatle
2.2
Wolle (deken) gras .
·
x.l
Gammele toilet-emmer
R.l
Conclusie: Pietersalliehetum-Peukiemosa. Nieuw voor Nederlando
Wääf~äfi-äkte,welke overeenkomstig de wet is voorgelezen .
h~;".~·W ]r. 1. E. Ugenaar,.
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Dank zU de natte zomers en winters en de ~'fd.imming van· 1 n be-

éj)
I

'·

i

-~

ruchte afwaterin~ssloot z~n de duinen in het z.w.-deel van Texel
veol ~o~~ti~er gbwordün,wat aan de. vegetatie dan ook danig temerken is.Door het hogere grondwaterpeil kwamen er duinpannen,die in
de droge zomers diep .uitgestoven waren,vol water te staan.
Over één van die duinpannen,gelegen in het Staatsnatuurmonument
westerduinen,wil ik het hier speciaal hebben 1 daar deze,wat vorm en
vegetatie betreft,al heel eigenaardig is.
De pan is ui ~gestoven -in 'n niet zeer hoog duingobied,midden in
de meeuwenkolonJ.e,op plm.500 m.afstand van zee.Hebben de meeste
duinpannen een min of meer ovale vorm,deze was ongeveer cirkelrond.
In rt midden was deze zo diep uitgestoven,dat er water in stond.Dit
meertje was ook al weer cirkelrond en plm.l5 m.in doorsnee.Dit was
nou niet zo'n hevige bijzonderheid,maar de plantenGroei aan de rand
·van het water was wèl zeer eigenaardig. Langs de rand, soms half in tt;
water, stond namelijk rondom muurpeper, in dikke vette ·kussens, zo welig
äls ik het maar zelden zag. ·
·
ne vorige jaren scheen het meertje ook in de zomer te hebben bestaan; er was nm1. een dammetje in gelegd,. waarschijnlijk door de be..:.
waker van de meeuwenkolonie,die daar 1 n pracht gelegenheid had de
weggeraapte eieren in dieper water te schouwen.Dat dammetje was ook
al weer dik begroeid met muurpeper,waartussen zich hier en daar 'n
plukje zandzegge en wat scherpgras, vertoonde, De. muurpeper rond. het
water was niet de enige -z6ne! Bij nadere beschouwing ontdekte ik er
nog twee muur:pe:perzones,die rn eindje van elkaar af lagen. De eerste,of buitenste zone bestond uit een niet-homogene rand.Vat was
wel •t geval met de beide andere. Losse pollen gaven nog maar vrij
vaag aan hoe hoog in een vorige zeer natte. rinter, of een vorig voorjaar,het water gestaan had. Wat er toen nog méér 6roeide dan muurpe- ·
:per kan ik helaas niet vertellen,omdat de aantekeningen uit die t~q,
zoek zijn ...... :t ·:·• , · ·::. · - _ .
f. · •. ·
Waarom groeide· de muurpepErf nou juist aan de rand van 't water?-·
Waarom waren ·de omstandigheden daar nu juist zo gunstig?
·
De oplossing van dit grappige geval is eigenlijk erg eenvoudig,
In •t vroege voorjaar als de duizenden zil;rermeeuwen de kolonie
weer bevolken, zi tt~n ze erg .graag aan, de ·rand van deze welkome badgelegenheid.ze :poelen en :plui-zen zich daar, en laten bij die bezig~
heden het nodige vallen. wat ze laten vallen,is zeer voedsel- en,
wat hier belangrijker is, zeer kalkrijk. ,
,
.
Het voorjaar vordert, de zomer komt, het water droogt o:p.Op een
of andere manier komen er zaden terecht.Die ontkiemen en groeJ.en
welig op de voor hen gunstigste plaats.en; op de zone vlak aan het
, voormalige water dûs.
i·
Door een of andere oorzaak is het grondwaterpeil driemaal verl. laagd.Waardoor dat :peil is verlaagd,weet ik niet; misschien door
zandetuiving -waar de muurpeper zich niets van aantrok- maar waardoor
de duinpan. weer enigszins werd opgevuld en dat het water deed
tl' verdwijnen?
l
zo was de toestand hal;g Maart 1937! .
!
Op 24 October was alles totaal veranderd. Van het water geen s:poor
1
meer te bekennen,alleen in rt mid-den nog wat vochtig zand.Het hele
1 meer is een welig groene plek geworden.Het eerste waar we naar kel ken wasen natuurlijk de drie z®es. Yan de oorspronkelijke zones bleek
zone I, de bui tensta 1 zi eh· nog het best gehandhaafd te heb.ben. Z6ne
II was ook nog vrU zui;rer,wat vegetatie betreft, maar z6ne -III en
de bodem van het voormalige meertje waren sociologisch ges:pr?ken
1 n zoodje.
Op .de. voedselrijke, zoete- bodem hadden zich allerlel :planten gevestigd, die op andere plaatsen thuishoren. De c9mb~natie van
mu_ ur,pe:per, blaartrekkende bo:terbloem, kruipwilg, madelJ.efJe ,meld~,
grep:pelrus, enz, , was anders prachtig.
-.
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G:ca:ppig was het, dat aan ·.de· r:r. o. kant de flora Yeel armoediger
was; dit heeft ook weer een :pracht verklaring! De pan was niet zui-:ver rond meer, maar vertoonde ~n het z.w. en N.o. een verstuiving.
·Het zand.stuift dus over hèt meertje heen en omdat de verst1_1iving
in het w. nogal hoog ligt, komt het zand aan de N.o. kant neer en
vArknoeit daar de vegetatie. Op het dammetje ijad ook een verandering plaats gehad. De zandzegge had het geheel overwoekerd en we
vonden nog maar hier en daar wat muurpeper. Zone II en III waren
moeilijk te onderscheiden, daar ze in elkaar over gingen. Ze bestonden allebei. uit een dikke muurpeper laag; maar in III begon de zaak
onzuiver te worden.
We hebben enkele opnamen gemaakt, die hieronder volgen. Ik wil
er geen cqnclusies uit trekken en laat dat aan anderen over.
·
We zullen deze pan echter in de gaten houden. Ik ben be~ieuwd
hoe de toestand volgend .voorjaar zal zijn!!. ·
~
· ·
a, Buitenste z6ne. 1 M2.
·
K-u-ais----7~Pita Jonker.
_r_~ ___ §g~ \ueter: bodemlaag ) ·50 m
~. ··
Muurpeper
· · · 4. 3
·· 1··
Straatgras
R.
·
b. Middelste z6ne •· 1 M2 •.
zn:~r~I~~iü:-ïo%.

·Zandzegge
h[Q.§J:§§g__;.

90%·

Muurpeper
Gewoon kruiskruid
Hornbloem
Fakkelgras
Grote weegbree ·
Straatgras
Leeuwentand
Greppelrus
Reigersbek·
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BESTUURSMED"ZDELllJGEN.

..

1. Het adres van Han en Viator is voortaan: De Wig, Laan Yan Soestbergen 27 bis, Utrecht. Tel.l8180.
2. Van de 65 lieden, die wij een convocatie stuurden, hebben 23 nog
niets van zich laten horen. Willen ze asjeblief nog even een berichtje sturen? Ook als ze ~~an lid wensen te worden,zouden we dat
heel graag even horen!
·
3, Voor Petten en Lunteren kwamen flink wat opgaven binnen. rt Is te
~open,dat rt nu van de week maar stevig regent 1 anders konden de
paddenstoelen ons wel eens in de steek laten! ...
3· An Haak wacht met smart op de contributie! Denk erom: postreke;_
ning 13.500, Girokantoor Gem.Amsterdam. Onder de mededelingen vermelden: bestemd voor H.6121.
·
4. Voor de ruil-conperatie-bibliotheek kwamen reeds enkele o~gaven
binnen. Hartelijk d~nk! Wie -heeft nog vergeten ons te schrijven?
.Toe, kijk je boekenkast nog eens na, elk brochuret je is welkom! ! ! ! !
Een 11 Uitleenlijstu met de namen van de-eigenaars komt in het December-nummer van Krui2nieuws.
5· De aanvragen om opname-formulieren overtreffen alle verwachtingen.
Willen jullie ze nu vooral ook even vlot invullen en terugsturen
als je ze aanvraàgt??? Dan kunnen we in December met de tabel Bbeginnen!
Het Bestuur ..
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