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V 0 0 r w 0 0 r d · Allen, die dit lezen, gegro~t! Met dit 2e
nummer van Kruipnieuws hopen we een nieuwe periode van enthousiasme in
. de s·oc iologen- groep in te lui den .' .
Vorig jaar is er al veel gedaan; en er zijn
ook voor dit jaar weer plannen gemaakt, en nog in de maak, om niet op
~nz~ lauweren (die we trouwens niet eens hebben) te rusten. Voor het o_genblik draait het slagen van de eerste van deze plannen om de vraag ~
·K0m je ook in ons weekend in Noordwijkerhout? We hadden het nog inFébruari willen houden, maar aangezien dit om verschillende redenen ·niet
goed uitkwam, is het na vastgesteld op 12 en 13 Maart. We verwachten ,
dat iedereen, die maar enigszins komen kan, ook komt! En dat hij anderen, van wie hij weet, dat ze belang stellen of kunnen stellen in
de
planteh~so~iologie, meeneemt. Verdere bijzonderheden op de laatste pag.
·
In 't uiterlijk van Kruipnieuws heb ik niet
veel veranderd. Dit le~k me niet noodzakelijk, het voornaamste is nog
steeds' de _inhoud. Gelukkig is er voor dit nummer voldoende copy. Denk
echte'r nie't, dat de copy steeds geleverd hoeft te worden dOor enkele
mensen!Dat is volstrekt niet nodig. Iedereen, die leuke dingen op sociologisch of aanverwant gebied gezien heeft, kan dat verwerken tot 'n
artikeltje. Dat hoeft helemaal niet lang of uitvoerig te zijn, daarzit
de .waarde heus niet al tijd in~ Juist korte opmerkingen kunnen groot nut
h~bben.als uitwisseling van waarnemingen-en ideeën~ Wel vind ik jammer
dat.·er in dit nummer niet meer tekeningetjes opgenomen konden worden .
Zelf.lig~t het tekenen me niet zo goed, ik hoop daaróm, dat er van andere._kan:ten'veel loskomt. Vooral schrijvers van artikeltjes kunnen dat
vermoedelijk wel illustreren.
·
·
· ·
Verder tot ziens in Noordwijkerh"out~
. DUIN-GEZELSCRAPSKUNDE...
Wim.
.
Bij een weekend in Noordwijker~out hoort retuurlijk een "sociclogische" beschouwKing van de plantengroei der duinen·_. Dat b-rengt echter z'n eigenaardige moeilijkheden met zich mee;
·.
Want: . sö.ci'ologisch zijn er nog vele raadselen in de duinbegroeiing !
Maar. da_t is juist erg aantrekkelijk: je wordt nu gedwongen, zelf uit
je ,doppen te kijken, zelf massa"s opnamen te maken en zelf na te denken .
. -. . Verleden jaar stond er in de •1Marel 11 en de "Meerkol" al een stuk
over .cblin-'socicilogie. Dat was een begin. Nu zijn we alweer iets verder,
zoda:t;_wevél:'S'chille!lde dingen hier even anders kunnen belichten. Bovendien, is-het de-bedo_eling, in dit stukje de nadruk t'e leggen op de vegetat~e, zoals we-die _in het kalkrijke, jonge duinlandschap bij Noordwijkerhout te zien kunnen_krijgen.
J_

•

.
Natuurlijk beginnen we bij het strand. Dat is het begin van de
hele duinvorml.n~. Daar zien we, dat za.e, ;;:;and, zon en wind gezamenlijk
al aan duinvorm~.ng p~oberen te'doen. De ~ee laat zandbanken strétideh,
de ion droogt de zaak op, waarna de wind het zand wegblaast, er verderop duintjes van vo~mend. Dit kan al gebeuren achter teervogels, flessen
manden, en zelfs achter Rijkswa terstaats:;a.k.kenbossen. Maar deze duinen,
die ook spontaan in de vorm van s:i.kkeldu1.nen kunnen·ontstaan, waaien bij
de eerste de beste gelegenheid weer weg.
Totdat de plantengroei begint
met het vastleggen. Op het strand zien we een speciale associatie, die
zich hierop heeft toegelegd, nl. het Bies~arwegras-gezelschap(Agropyre
tum boreo-atlantmJ.:i.cum). Deze pioniersassociatie is betrekkelijk éénvorm:g, en bestaat -roor een gl'•-.Jot gedee]~e uits1uitend uit Biestarwegras,
dat pre0 i es op Helm lijkt (zelfs in kleur der blad·eren, die niet blauw
zijn:, zoals viel bec<Jee;d W'Jrdt) ,er echter ya;;··te herkennen is door-het ..
zeer korte tongetJe in de bladschede~ terwljl Helm juist een ~ang tong~
tje heeft. Een paar andere soorten ho~en ook tot deze associatie,b~; de
Zee::aket, met z· u vlezige blaadjes, en Zèepostelein, met de typis.ché ....
kruiswijze bladstand. Deze schijnt echter ints andere eisen xte stellen
dan het Die~-;tLirVIec;rc:ts--c.ezelschap _(voo::keur voor zand bij slikterreinen?)
Loogkrui.d sta<;t af en toe ook in dit genelsohap, maar groe·i t toch ook.
graag langs wegen :n.' t duin.Mogelijk is hier verschil tussen variäteiten, wat nog onderzocht moet vJOrde·n. ln·cussen groeit ons Biestarwegrasduintje steeds, daar de wi!1d zand aanvoe:'t. Dit vindt het Biestarwegras
heel plezierig: hoe meer zand; hoe harder het groeit: Het hele duintje
is dus op den duur doorw~ven met het wortelstelsel, dat betekent veel
humus, terwijl achter het 11 takkebosduin" slechts ''steriele zandhopen"
gevormd wo~den.
·
'
·
Als het duintJe ·hoger wordt, vermindert de zandtóevoer. Of dit
het sein is, of niet, langzamerhand vertonart zich dan indringers van 1 t
volgende gezelschap. D1 t, het Helhl-·Zandhaver--gezelschap. (Elymeto-Ammop.hil·Jt\lm) 1 kunnen we !tat;egoeg overal up de zeereep goed zien. Op 1 t vasteland is de beJ.angrijksts soort de Helm. De andere "petemoei" van't ~
zelschap, Zandha~er, staát er hier maar weln:g in. Dit is de plant met
het opvallarede breè.co blauwe blad, 't3rr st<:wt wel. langs wegen in 1 t duin\
Verdere karaktersoorten zijn nög: de pracht:ge Blauwe Zeedistel en vermbedelijk ook de zeldzamere Zeewinde·: Opv~lland is verder, dat in deze
as.socia tie r1jkel:jk een vorm van de 1\J<kEc-:;,elkdistel voorkomt, die oa.
te herkennen is aan ·d·e vl'ez:ge bladen, de m1n of meer stekel-ige tanding
en de vér.spreicle klierharen (var.spinescens), HogB"rop de helling z:i.en
zie·n we meestal veel· Rood Zwenkgras, zodat <.ce van· een Zwenkgras-facies
kunnen spreken.
.
·
Daarmee z·ijri_ W8 boven op :de zeereep. · Zie, daar duikt al de pionier van het volgeEde gezelsóhap tiit le heln o~: de Duindoorn! Lopen we
even verder, zodat we aan de binnenkant van de zeereep, dUs uit de wind
komen, dan zien we de dyindoorns in hun volle glorie. Vaak manshoog kunnen ze worden. De kruidlaag is tussen de dichte duindoorns niet sterk
ontwikkeld; meestal vinden we er uitsluitend een groen dekvan allerlei
kleine, vlak op de bodem groeiende plantjes. Voor de snuffelaar zijn er
tnteressante soorten en varietei ten bi5: L_:·J kan bv. prob'eren de Duinhoornbloem ( eer.astium tetrandrum) te onderscheiden van dë Zandhoorn·blrem
( C. semidecandrum). Zolang ze nog kiemplant zijn, is die fijne onde-rscheiding echter lastige Wel is bv. duidelijk te ·herkennen de Fijne Kervel,
die er ook v;e,el _staa~. In 1 t voorjaar is clez·e 11 Jj:iemplantjeslaag 11 werkeli.jk ·heel mooi, fris· grq~n van kleur. In ''t najaar komen ze vaak al op •
. . ·Komen ·we e.an de vOlgende du:nenrlj, dan zien we vaak, dat de leuke kiemplantjeslaag heeft'plaats gemaai:::t voor een moslaag, in 1 t begin
va.Jk DuinklauwtJesmos, maar ook .andere S:JOrten Ook verandert de struik-

2.

.

laag dan soms, nl. Liguster en Kruipwilg komen tussen è.e dui.ndoorn·o, o:J:'
ook onafhankelijk erv·an. In de schaduw van deze mossen groeien vaak vecll
mossen, bv. Groot Laddermos; en op Noordhellingen zelfs mossen,die je :..n
bossen Nerwacht, als ·GerimpeÏd Starremos.
: ·
u de belangrijke vraag: Tot welke assopiatie. hoort deze duin-·
doorn,.. begroe.iing, die over kan gaan in Vlier, Lig~cster- o.f K:-~:.ipvrilg
bosjes ·? Hie:r ,is nog niet met zelj:erheid antw·oord op te geven. Wel sclt.;nt
. vast te s·taan, dat in het kalkarme duin een soortgeJ.ijke begroej.ing' op1 treè.d t,
die ech tercgekenmerjj:t is door een aan tal zure noorc;e:.t ( oa. S che:rrnHavikskruid) ,die een zelfstandige associat",e vormt: het Duindoorn-.Krl.l'ipvJilg-gezelschap(Hippophaeto·-'-Salicetum arenariae), met de karaktersrJorten
Asperge, Breedbl;Wespenorchis en een paar Pirola-soorten rosp.var:..etei~~
De duindoorn-vegetatie ~an het kalkrijke du1n varschilt hier voornameiijk
van door het ontbreken. van de zure soorten, en het optreden va;1 kalk;.j·:.e.nten. Het is dan ook mogelijk, dat hier sprake is van een apart gezel2~ap:
het Duindoorn-gezelschap. Voor karaktersoorten komen in aanmerking' Pitterzoet{var?) ,-Hondstong, en misschien een enkele soort onder die k1 amplantjes. Het is echter ook mogelijk, dat a::. deze du·indoorr, .. en J~rulp
wilgbegroeiingen tot 1: associatie e;erekend moeten worden, r.wt v-er.sclnl.lende sub-associaties.
Of de· Liguster- bosjes tot dezelfue ass"Oc ia tie •als de Duinö.oornbe ..
groeiing gerekend moetm:worden, is nog onzeker. Vlant· wel is het waarsdnjHlijk,.·dat he.t. stadium, dat op aietLigusterstruikgevms kan volgen, en è.i t
zelf vermoedelijk ook al, behoort to·t een verbond van bossen, die hun
hoo·fdverspreiding veel· en veel Zuidelijker hebben, nl. het Quercion pubescentis, dat genoemd is naar een Eikensoort, die niet eens in ons laErl
voorkomt·. Verschillende soorten, zoals de Liguster zelf ,Kardinaalsmuts je
Zuurbes ({Berberis), Salomonszegel 1'fijzen in die richting. Dit stadhJ.;J,
volgend op het Liguster-struikgev:as, is vooral prachtig ont'tlikkeld op
de Zuid.l:l:l:::ollandse eilanden, en is gekenmerkt door·het optreden vac:t al-'
. lerlei gedoornde struiken: Meidoorn, Weged~orn, Rozen enz, tarwijl ook
' Liguster en Vlier nog een belangrijke rol spelen.
Bij het bekijken van deze "bos 8 gezelschappen hebben we de plekken naar geen struiken groeien, ver'.·:aàrloosd. En toch ziJ!'! die he'Js ·r:.c.eó
minder interessant. Als we weer even terugkeren naar de vallei achter da
zeereep; en het ~eer is niet te droóg, vallen ons dadelijk de fris-groene moshellingen op. Hier is nl. bij uitstek het gebied van de pra~ht1cs
en interessante Duinsterretjes-associatie (T~rtuleto-Phleetum aren2riae)
TussE)n het Duinsterretjesmos(Tortula ruraliformis) vallen al gauw de typische pluimpjes en de zacht-groene blaadjes va:1 het Zand .. doddegras op.
Ook groeien er tal van 1-jarige plantjes in, waaronfier te noemen zijn·
Kandelaartjes, Zandmuur, Voorjaarsvroegeling, Ruw Vergeet,-mij-nletje,
Zand- en Duinhoornbloem, en nog enkele andere.
Deze 1-jarjgjeid. k8.n opgevat worden als aanpassing aan de combinatie van zomerse droogte en het
stuivende zand, Het Duinsterretje past zich op andere manier f\an(opvoè.lwen en omhooggroeien), ,çm kan .zo aardig· wat opstuivend zand verwerken
(vgl Helm)~ffiaar onbeperkte hoeveelheden kan het touh nibu aan. Behalve
op de reeds·.gEmoemde plaats kunnen ne· dit leuke gezelschap in het kalk:c-ijke duin bijna. overal tegenkomen, rraar maar kalkrijk zanè. te-.-oorschijn
komt. Zelfs ·op plaatsen, waar ·veel zure soorten uit het Buntgrasverbèr<I;d
staan. ,V,.aak trElff·en Vle hier 11 regenbeken 11 aan, ontstaan doordat het rec,an ..
wate~ langs bepaa~d~ banen van de hellingen omlaag stroomt, daarbij de
vegetatie loswoel~nd, en het iets dieper liggertde kalkr1jke za~d aan de
opp~rvlakte brépgend, ja, yaak onderaan de helling in een ~ooi~ ~deltan
uitspreidend. De randen van zo'n regenbeek, en vooral die delta, ·zijn
ideSle plaatsen voor ~e Duinsterretjes-associatiel
.
Vaak treedt öet Duinsterretjes-gezelschap, hoewel pionie~, dus
j
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secundair op, nl. ~vernietiging van de oorspronkelijke begroeiing(dit
kan al dan niet natuurlijk gebeurd zijn,bv. zandpaadjes). Toch heeft de
Duinsterretjesassocia$ie een plaats in de geheel natuurlijke opeenvolging der duin-gezelschappen, zonder catastrophale vernietiging van de x
voorgaande associatie.Hoe~ Dat moeten we nog nagaan~
Zelf heeft het Duinsterretjes-geze'lschap ook opvolgers, vermoedeJ
lijk zelfs verscheidene. Wat begroeiing betreft, gaat het vaak over in
een Duinklauwt~esmos-dek, dat zelf bv. over kan gaan :i.n een Rendiermosbe
groeiing. Maar dit zegt nog weinig over de associatie. Welk gezelschap
nu optreedt, hangt van verschillende fac~oren af, als kalkrijkheid en
helling t.o.v. de ~'!,on. In het kalkrijke duin kan een erg be1angrijk gezelschap ontstaan, nl. dat van _nwondklaver en Geoorde Silene»,dat een
dichte '1 grasmat" kan vormen. Het is geR:enmerkt d6or een aantal kalkminnende soorten, zoals Geoorde Silene~ Kleine Bevernel, en enkele andere.
Verschillende van deze kalkplanten wijzen het verbond aan, waartoe dit
gezelschap behoort, nl. het Bromion,waartoe ~e gezelschappEen van de
zonnige kalkheuvels van Z,Limburg ook horen, en dat ook langs de rivierdijken vertegenv10ordigd is. Waarschijnlijk hoort het Duinsterretjesgezelschap er ook toe.Zo'·n grasmat kan ontstaan opvlakke, althans weinig
hellende terreinen. Op een steile No6rdhelling, is de ontwikkeling anders. Hier is het veel langer vochtig(geen uittrogende werking van de
zon), de begroeiing wordt er dan ook veel sneller volkomen gesloten. Wel
werken de mossen hier weer geweldig aan mee~ Na het Bleek Slaapmos(dat
nog tot het Duinsterretjesgezelschap gerekend \j:an worden). treedt meestal het Smaragdmos op(Camptothecium lutescens),dat er veel op lijkt,maar
te herkennen is door de sterke vertakking en de geplooide blaadjes. Ook
andere mossen komen erdan, èn op den duur krijgt zo'n Noordhelling een
geweldig fijne moss8n"-bGgroeiing, met Gaffeltandmos, grote losse kussens
Pluimstaartmos, plekken vol Etagemos, en af en toe zelfs het Boompjesmo&
Verder komt de Eikvaren hier vaak voor, terwijl tussen het mos Wintergroen (Pirola) graag wil groeien, al is 't hoog op een helling. In veel
gevallen blijft het daarbij niet, maar ontstaat er een struiklaag, die
bestaat uit Liguster of-Kruipwilg (zelden Duindoorn) ,waarover we al i~ts
zeiden. Ook willen op deze Noordhellingen wel soorten uit het Bromion
groeien, als Kleine Pimpernel en Ruige Scheefkelk. Wat de sociologische
waarde is van deze Noordhelling-begroeiing, is lastig te zeggen. Op kalkarme ondergrond leidt het op den duur tot het Eikvarenrijke Eiken-Berkenbos (Querceto-Betuletom polypodietosum) (Bergen! ),maar op kalkrijke gron~
schijnt het de kant uit te gaan van het Meidoorn..:Liguster-struilj:ge:Nas.
Er kan danook heel goed nog een associatie uit h~t Bromion tussen zitte~
hetzij een sub-associatie van de vorige, hetzij een zelfstandige.
Dit waren de (vermoedelijke) opvolgers van het Duinsterretje op
kalkrijk terrein. Als de oppervlakte al enigszins uitgeloogd is,dan is
de beurt aan een ander verbond: het Buntgrasverbond.(Corynephorion).Zo
kan uit het Duinsterretjes-gezelschap ontstaan het gezelschap van Duinschapegras en Zee-echt Walstro (Festuca capillata en Galium maritimum),.
dat gekenmerkt is door duinvormen van Schàpegras -en Echt Walstrn, en waar
verder verschillende verbondskaraktersoorten in groeien: 'Buntgras, Vroeghaver, Zandblauwtje,Klein Tasjeskruid enz. Ook andere as~ociaties uit h~t
Buntgrasverbond kunnen bij toenemende ver~uring van de bovenste lagen
.
ontstaan, bv. het Bekertjesmos-Kraakloofgezelschap (Cladonio-Cornicu·la:..
rietum).Wat moslaag betreft, lijken de uitgest~ekte Duinrl!1osjeshellingen
hier iets op, maar het Duinroosje geeft toch aan, dat het sociologisch
anders is. Soorten als Steenthijm, en op 1 plaats zelfs Gamander {Teucrá
um Chamaedrys) wijzen op verwantschap met het Bromion. Toch valt hierov
ver voorlopig niets te zeggen. Stond de Duinroos op Terschelling niet
tussen de Hei?
·
t.,

lï
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Tenslotte nog iets over de begroeiing van natte duinvalleien,die
!tegenwoordig op 't vasteland nagenoeg zo goed als uitgeroeid zijn. Daar·om moeten we hier uiteraard iets vermelden van wat we op Terschelling zagen; Voorne, dat in dit opzicht buitengewoon interessant js, kennen we
·nog niet.
· ·
Als er dus op Terschelling een vallei van de zee afgesnoerd is,
'dan·is er kans op een duinpl.as in deze vallei. In de beginne is het wate~ ervan nog iets brak, wàt'de begroeiing dan ook laat zien: we kunnen
er na verloop van tijd Zilte Waterranonkel vinden, en oök de eigenaardige Ruppia, een onopvallend waterplantje uit de .Fonteinkruidfamilie. Dit
geeft al aan, tot Welk verbond dit stadium gerekend moet worden~ het
Ruppion. Veel ~ndere soorten staan er dan nog niet, hoogstens begint het
Kranswier(Chara) .f':ich te vertonen. Na verloop van tijd verschijnt dan ,
meestal aart de rand, maar toch nog in het water. het leuke Oeverkruid(
(Littcrella)·,dat eerst kleine polletjes vormt, mPt groot aantal ong.l dm
lange rolronde blaadjes, m~t talrijke luchtkanaaltjes, maar op de~ d~ur
over grot~ oppervlakten een dicht aaneengesloten dek kan vormen. Ver~reid
staan er dan wát andere soortan tussen, zoals Moeras-rus en Egelbcterblee~, ook Waterbies stáat er veel. Dit Oeverkruid-gezelschap(in elk geval behorend tot het Oeverkruid-verbond, Littorellion) wordt vermoedeliJk
opgevolgd door een gezelschap uit het Riet-verbond (Rhragmi tien) ,waar -,a.
de prachtige hoge Ruv1e Bies op wijst.· Ook Riet zelf kàn over grote oppervlaktes optreden, terwijl de grond aan z'n voeten dan nog bedekt is met
het.praclitig dicht-groene dek ~an Oeverkruid.Het riet kan zich vermoedelijk geheel ontwikkelen tot het Riet-Biezengezelschap (Scirpeto-Phragmitetum), maar ook is ' t mogelijk, dat (ernaast?) gezelschappen ontstaan
uit Het Groot-ze~genverbond,(Magnocaricion elatae). Op den duur gaan ~1
deze gezelschappen of direct of indirect over een nbos"begroeiing, nl.
van verschillende struiken, oa. Kruipwilg. Ook de Duindoorn kan van de
partij zijn. Toch hebben we hier dan iets anders dan het Dulndoörn-Kruip·wilzgezelschap, want oa. blijkt uit het optreded van verscl1illende moeras
mossen (Puntmos en Sikkelmos).We kunnen hier dan spreken van het Bépuntmost Kruipwilgbosje(Acrocladieto-Salicetum), waarschijnlijk behorend tot
het Elzenverbond(Alnion). Op den duur schijnt dit over te kunnen gaan in
een begroeiing van andere Wilgen-soorten, (Zvmnewater) ,zodat een stadium
;ontstaat,~at doet denken ban het bekende Berken-Wilgenbos(Eetuleto-Salicetum) van de binnenlandse venen(en natte zandgrond).
Aan de rand van de plas, waarin het ~everkruid-gezelsctap zich
ontwikkelt, of in een vochtige vallei, waar toch niet voortdurend water
. staat, ontstaan andere geweldig interessante begroeij_ngen.Als ' t kal!~! arm is, ~~mt er vermoedelijk een be·groeiing_,die lijkt · p een assoc1atie
uit het Klein- zeggenverbond( Nanocy.perion)met bv. soorten áls Dwergzegge
(Carex Oederi).Als ' t iets kalkrijker is (wa~ op Terschelling nog wel
kan) ontwikkelt zich onder bepa~àde omstandigheden een prachtige associatie, die direct te herkennen is aan de grote hoge pollen van de Knop'oies. (Schoenus nigricans). Daartussen groeien dan allerlei planten ']'lTl
'l;:an te watertanden: zeldzame orchideetjes als Sturmia en Eerminiurn gr0'e:i&n,en :J!OOie als de Moeras-wespenorchis. Dat is werkelijk een geweldig
fijne associatie'. Resten van deze associatie zijn mi riog i'n de buurt van
. Noordwijkerhout te vinden, in de vorm van miezerige spr~jes van Knopbies, vergezeld van de nÓg-levende overblijfselen van enkele andere taaie moerasplanten als Valeriaan, Engel1~ordlel enz. Nu de waterleiding daar
voor ndrainering~ zorgt, verdwijnt dat riatuurlijk meer en meer, en gaat
de begroeiing er over in Liguster-struikgewas.
In ' t kalkarme duin zou
Q.e successie op den duur vermoedelijk het reeds genoemde Bepuntmost
Kruipwilgenbosje bereikt hebben. Van de vochtige valleien in het kalkrijke duin op ' t vasteland is niet veel meer te zeggen\
Wie wee_t, wat r
<J
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geweldig interessante associaties er verder nog te bestuderen zouden ztij
geweest! Maar de natte valleien zijn z.z.z. geworden.
Zo hebben we tot nu toe nog geen melding gemaakt van een begroeiing, die ons toch buitengewoon na aan het hart ligt: de Duinberkenbosjes!
Vermoedelijk heboen ze door de ontwatering veel geleden, en is niet meer
na te gian, waaruit ze zich ontwikkeld hebben. Maar beschrijven, zoals ze
tegenwoordig zijn, kunnen we daarom toch wel~ 's winters vallen ze al ~an
ver op, door hun paars-violette gloed,veroorzaakt door de kleur der berkentakken. Als we zo'n Berkenbosje binnengaan, .. ja, dan kunnen we verschillende dingen zien. Want, zoals bijna de hele duinvegetatie, is er
geen stuk hetzelfde begroeid. Er is nog een enkel Duinberkenbosje, waar
het grondwater betre~kelijk hoog staat (lo~2o cm-onder het bodemo~per~laM
en die op de vochtige humus een geweldig fijne ;;rchideeën-begroeiing dragen, van Vogelnestorchis, Keverorchis en Moeras-Wespenorchis, verder
Rondbladig Wintergroen ,Bosaardbei, en verschillende andere planten.
Van sommige van deze bosjes is het ontstaan nog wel na ge gaan: ze dragen
duidelijk het kenmerk van een stuifkuil, die tot op het grondwater is uitgestoven. Daarnaast zijn er een aantal Berkenèosjes, die, in elk geval
tegenwoordig, droger gelegen zijn. Hun begroeiing is iets anders. Vooral
als konijnen en mensen niet toegelaten worden, ontwikkelt zioh een buitengewoon weelderige kruidlaag, ·waarin allerlei typische soorten als
Zehegroen, Donderkruid, Duinruit (variëteit van de Kleine Ruit) en Bars telkrans voorkomen. Maar ook kan. het voorkomen, dat er een gev;eld ig
d::.chte, bi.jna manshoge struiklaag in groeit; vooral bestaande uit Liguster, maar waar ook Meidoorn, Vlier en Gelderse Roos een rol kunnen spelen.
De Berkenbosjes kunnen c:r nog anders uitzien, maar het "degenal!1atiestadium'1, gekenmerkt door leven-de Berkenzwammen en ébde Berkenstammen, behandelen we hier natu~rlijk niet.
Nu de vraag: wat is de sociologische waarde van deze Duin-Berkenbosjes? in d~ eerste plaats dit: ze passen niet in het schema van de bosassociaties, zoals we dat bv. van de AchterhoBk kennen. En dan komen we
via de Liguster weer t0recht op het reeds genoemde Quercion pubescentis.
We kunnen dus wel aannemen, dat we hier mot een aparte associatie te doen
rebben, die nog geen naam heeft. De naam Duinberkenbosjes zegt Óns voorlopig gonoe~ Ook weten we niet, of het reeds genoemde Liguster-Meidoornstruikgewas onder dezelfde associatie valt, of eventueel een zelfstandig~
associatie vormt. Evenmin is het zeker, of deze begroeiing zich al dan
niet verder ontwikk0lt, resp. ontwikkeld zou hebben. Eikengroei is bv.
niet ondenkbaar. Maar wel waar!chijnlijk is, dat het voorkomen beinvloed
wordt (werd) door 2 fact~rén: kalkrijkdom van de bodem, en grondwater~
stand, afgezien van klimaatsinvloeden. Of a·nders gezegd: het vormt. een
nhydrologische sub-clima:ic".
. .,
·
Thans nog een enkel woord over de kalkarme binnenduinen bij Noordwijkerhout. Hier is de situatie natuurlijk heel anè.ers. ~rypische. 11:are vertegenwoordigers van het Buntgr~sverbond (bv.Vogelpootje) groei~n hièr,diQ
niet in 't kalkrijke jonge duin voorkomen; en bovendien heeft zich hier
Strui.khei-begr,oeiing ontwiklceld! Doch ook deze (voor 't duin) in<:te"ress"an-··
te vegetatie is ton dode opgeschreven; nu drinken we het niet ~eeg,maar
gaan we er in wonen (het zand is nl. bestemd voor kalkzandsteenfabricage!
Maar met alle respect voor de kalkrijkdom van die stenen: we zien toch
nog veel liever het kalkarme binnenduin-landschap~)
En een allerlaatste woord "Ver de binnenduinrandbossen: deze zijn
vermoedelijk wel in 't schema te plaatsen, ze vertonen nl. vèrwantschap
met het Eiken-Haagbeukenbos ( Querceto-Garpinetum), maar vertonen toch hun
bizondere eigenaardigheden, met name bet langs de hele duinrand optreden
van de Kurkiep.
Vraagtekens genoeg dus! De manier, om meer licht te brengen, is:
ui tki.jken, en opnamen maken'. Succes.:.~
Victor Westhoff
G.

m•-
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De naam zegt hot al: wo zullen hier enige plantengezelschappen
bespreken, die door mensen en dieren betreden worden. Zr zijn meerdere
treup_r_dn tengoze ls chapp en. We zullen beginnen mot de meest. ""l ~<eJ'f\.ene . nl.,
de Associatie van Engels Raaigras en Grote Woegbree(ass. van Lo~1um parenne en Plantagci major).
·
.
.
Dit guzelschap is zeer algemeen en kom·t voor aan de rand. van grint
wegen, als uiterste zoom van de begroeiing. Het is beslist nodig, dat deze zoom geregeld betreden. of bereden wordt. Anders overwoekeren-de soorten van de aangrenzordè vegetatie ons gezelschap, dat daii·geen tredplantengezelschap meer is!
.
Wat voor planten ku.u.:cn vre nu_ in dit ·trGdplantengozelschap aantreffen? Natuurlijk slechts de c:.::-:i.e soorten.:. Niet iedere plant kan er
tegen, dat er geregeld een zwaar vmgeJ;·.7i rü over hem hoengàa t; maar zelfs
deze taaie soorten zien er nog eigenaardig u.~t. Het Worden peuterige
·miozopieters, die zeer ~''laag bij do grond':kunnen zijn. hec. Ji,cesl opvallend is wel do ~"~platgetrapte' 1 vorm van het Herderstasje. Do planten bren-I
gen het dan ook meestal niet tot bloomen en zaden.
,
In dit gezelschap bedekken de planten niet geheel an al de bodem,
ze s~aan meestal cp enige afstand van elkaar. Hieryit volgt du3, dat do
}Jianten gaor, c;u.ilCLlLrenne.-strijd voeren om do ruimte, zoals dat bij andere plantengezelschappen het geval is. Ze hebben het immers voel te
9-ruk hun eigen miserabele leventje te redden. Houdt nu die betreding op
dan ves.tigen zich op die open ruimte andere planton, voor wie de betre--ding tot dusver oen beletsel was. Tegen deze soorten kunnen .do oorspron- •
kelijke planten niet op, en ze gaan ten onder, on met hen het tredplantengezelschap.
.
'
·
.
Als voorbeeld bler eeri opname, die het wezen van dlt gezelschap
duidelijk demons reert:
Weggetje bovJesten Utrecht, 2 Augustus 1937,
2 x o,5 m2 , grond sterk betreden, samongestéld uit grint,klei,bakstenen
,-~ 0nige andere niet nader te omschriJven elementen; dekking 70-80 %.
~rota Weegbree
3.3 ·
Plantago major.
·
Eng~
qaaigras
2.2
Lolium perenne.
Echte Kailll~~o
x.l
Matrioaria Chamomilla
Perzikk:·uid
x.l
Polygonum Persicaria
Straatgras
x.l
Poa annua.
Paardebloem
x.l
Taraxacum officinale
Herderstasje
~.l
Capsalla ~ursa~pastorrs.
Duizondtila'kd
2. 3
AchillGa millefolium.
':··•·:· r . ,;· ·
c: 3
'Erifolium repens/,
S0hijnraket
x.l
Erucastrum gallicum.
lls karaktersoorton kunn~n wo beschouwen: Grote Weegbree, Echto·Kamille,
Straatgras eri W1tte Klaver. Vlieger noemt in zijn plantensociologische
f3.antekeningon. in de omgeving van Eibergen (N.K.A. 1(3:;',';1) nog als karah:tersoorten:.Sch1jfkamille (Matricaria discoidoa), Gewone ~aket en Slof·
hak. Enige van -deze soorten zijn karaktersoorter' van het· rc:nboud,·waartoe deze assoc".ätie behoort· het Kruipertjesverbond (H6rcie5.on murli1i),.
maar in deze.·assocLati.e groeien ze het best. Verder zijn tr·oU\'7 voor deLe
associatie: Engol.s Raaigras, Perzi.kkruid, Herderstasje, Varkensg~'as en
Duizendblad. Van het bes.taau van een droge on een natte variant, zoals
Ylieger zegt, is oris :tot op heden weinig gebleken.
· · .
· ·.
:
.O~villend is het, dat deze zeer algemono associatie nog zo weinig
beschrxeven i.s. Beger ''untdekte" hem in 1930 bij BerliJn, en was dan ook
~e
eerste,dle hem beschreef.
In een volgend artikel hopen we over andere, minder algemen tred~
plantengezelschappen te spreken.
Juj~s van 0 strum
.Fra11s

S~-af

o·J
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DE VERSPREIDING VAN ONZE MOSSEN.
Vergeleken met de gewone planten weten :we nog maar een erbarmelijk
klein beetje van·de verspreiding van onze mosson, en daarom hebben we het
plan opgevat, hier wat meer stelselmatig gegevens te verzamlen.
In de eerste plaats zouden wij graag een overzicht krijgen over
vra:b wij al we ten, en daarop zouden wij voort kunnen bouwen, nieuwe gegevens verzamelen, mogelijke conclusies kunnen controleren, oude theorieën
omver lj:unnen werpen, en nog veel meer .
.·
Om dit te verwezenlijken, vraag ik nu alle mossenzoekers, mij esn
lijstje te sturen van de mossen, die je vooral uit de omgeving van je woo~
plaats Ment, en vooral, met een korte omschrijving van de standplaats, n~
tuurlijk voorzover je het mos kent.
.
•
Al deze gegeve1~s kluts ik door elkaar en brom'l er een overzichtje
uit voor een van de volgende nKru ipnieuvJs!!nummers, en dat kan dan de
grondslag zijn voor verder werk: Want dan liggen er allerlei speciale
problemen voor ons: wij zouden verschil en overeenkomst kunn~n zoeken
tussen de mosflora van de duinen en de binnenlandse zandverstuivingen,tussen rivtr- en zeemosjes·, enzovoorts enzovoorts.
Waar wij ook speciaal op moeten letten, is dit: de mossen reageren
op allerlei invloeden heel anders dan andere planten. Zij hebben meestal
alleen contact met het allerbovenste grondlaagje, en dat contact is vaak
nog erg slecht ( bv. bij Veenmos; vermoedelijk ook bij veel Slaapmossen).
Veel meer dan de»gewone»planten worden zij dan ook heinvloed door alles
wat zich boven het grondoppervlak bevindt: door de omringende vegetatie,
door licht en schaduw, en dçor de wind, en die factoren zijn vaak weer terug te voeren tot de vochtigheid van de omringende lucht;in tegenstelling
tot veel''gewone"plantén, die zich meer storen aan devochtigheid van de
grond. Ik geloof, dat ':rat betreft de plantensociologie, de mosjes ver
achter staan bij de andere planten. dat we met behulp van de·mossen geen
vergaande associatie-verdeling zouden kunnen maken, omdat bij de fijnere
verdelingen de hierboven genoemde factoren een te belangrijke rol gaan
spelen, tenzij we speciaal letten op de associaties die juist door die
factoren voor een groot deel bepaald worden, zoals de pioniersassociaties
in de duinen. Waarmee ik niet wil zeggen, dat de mosjes voor de plantensocioloog weinig waarde hebben, alleen al omdat m'n juist geuite bewerigg
~og maar een vermoeden is, dat helemaal niet berust op een schat van gegevens. Nee, ik wil alleen waarschuwen, dat wij op onze hoede moeten zij~
en dat wij, als wij gegevens willen verzamelen over de verspreiding van
de mossen. ook op andere omstandigheden moeten letten, op licht en schéduw, en 0p de directe omgeving van het mosplan~je, en dat vooral in verband met de vo~htigheid van de omringende lucht.
,.
Dus, ·nog even een korte aanduiding van wat er van je verlangd wordt:
Een lijst van mossen, die je kent (vooral van de omgeving van je
woonplaats) met korte opgaaf van de ·;indplaatsen (dit natuurlijk niet .v~
overal voorkomende mossen) en een omschrijving van de standplaats voorzover jij het mos kent (dus wat er volgens jou in een mosflora bij zo~ moeten staan); gegevens liefst sociologisch, maar bovendien met inachtneming
van licht en schaduw, wind, en directe omgeving (groot moskussen),dicht
grasdek, kaal zand e.d. (dus oecologisch Red). Het spreekt vanzelf, dat
de wa~rde van de gegevens afzonderlijk niet afhankelijk is van de lengte
van de hele lijst. Gegevens over slechts enkele mosjes zijn dus ook waardevol. Behalve dit hebben we nog wat in petto. Er Vlorden speciale ~
couverten gemaakt, waarop je snel en gemakkelijk de balaugrijkste gegevens
uver de vindplaats enz. van je nieuwe vondsten, die je erin stopt, kunt .
invullen. Het is de bedoeling, dat je deze couverten,(die bij Jan oe Wil-·
d~ verkrijgbaar zullen zijn, gebruikt voor alle roosjes, die je niet met
li

zekerheid kunt determineren, en de aldus gevulde en ingevulde couverten
naar mij stuurt. Ik zal dan voor determinatie(voor zover mogelijk) zorgen en je de uitkomst schrijven, de gegevens, die je op het couvert invulde, verwerken, en het couvert met inhoud zelf, als het de moeite
·
waard is, opbergen in het ~bortdsmo~senarchief~.
Bovendien zullen er losse kaarten gemaakt worden, waarop je de
gegevens kunt invullen van speciale vondsten, die niet meer gedetermi?
neerd hoeven te worden.
Dit zijn nog maar plannen. Aan jullie de eer, ze tot werkelijkbeid te brengen '
Huib de Miranda.
Wagenlngen,oBscsteeg 22.

I

Van een redactioneel ~rechtn wil ik even gebruik ma~en om in te
gaan op Huib's beschouwing over de sociologische v.raarde van mossen.
'Plantensociologie wil zeggen het nagaan van de samenleving der planten.
En in zo'n samenleving hebben alle samenstellende delen waarde, of het
nu een vroudreus betreft, of het allernietigs te Dwerg-kleimos. En een indeling, uitsluitend berustend op de mossen, is niet de bedoeling van de
- sociologie. Nee, we moeten afgaan op de r )risdlische samenstelling van
het geheel. En, bij sociologische Lnstell1ng, pas daarna de oecologische factoren ·nagaan. Overigens geloof ik, dat er bij de mossen, evenals bij de hogere planten, méér en minder gespecialiseerde soorten z~ ~
Maar met z'n waarschmrlng, om voorzichtig te zijn met het bombarderen
van mossen tot karaktersoort stem ik volkomen in.
Wim D.M.
OPBOUWEND;;; INVLOED VAN HET KONIJN OP ASSOCIATIEVORMING 7

-------------------------------------------------------' t Bebeurt nog al eens, dat dank zij mans of konijn

in de binnenduinen een beschadiging van het plantendek,dat vooral gekenmerkt wordt
door de stijve blauwgrijze pollen van het Buntgras en de losse z6den,
soms zelfs het aaneengesloten dek, van eem mos met massa's kotte zijtakjes en grijsgroene blaadjes die in een wit haar eindigen, het Grijs
Duinmos, ontstaat.
Op dergelijke open plekken, waar de wind de bovenste, uitgeloogde
zandllag wegblaast en er dus een kalkrijkere aan de oppervlakte komt,
vestigt zich spoedig een plantengezelschap met hogere voedingseisen,nl. ,
het Duinsterretjes-gezelschar, gekenmerkt door Duinsterretje, Zand-doddegras, Duinreigersbek en Muurpeper, met als belangrijke begeleiders
Zandhoornbloem, Ebht en Glad Walstro, Rolklaver, Kandelaartje en de raszandbinder Carex arenaria.
Nu schijnen de konijnen voor zulke zandige plekken een zekere
voorkeur te bezitten voor het deponeren van hun excrementen. Dit betekent voor de grond een vrij rijkelijke bemesting, wat n!et alleen de
planten van het Duinsterretjes-gezelschap ten goede komt,· maar ook door
·het stikstof-gehalte het optreden van nitrophile planten en in.het bizonder van Muur mogelijk maakt. Als voorbeeld van zo'n Duinsterretjes:oase met veel keutels in een buntgrassteppe heb ik een opna~e van 8 JaB.
1938 uit de duinen bij Vogelenzang: Grootte proefvlakte l m ,helling 5
naar Zuid-Oost, bodemlaag 7o %. ,
Duinsterretjesmos
3·3
Tortula ruraliformis
Grijs Duinmos
2.3
Rhacomitrium canescens
Zandzegge
2.1
Carex arenaria
Muur (var?)
1.2
Stellaria media (var? ,ki~~;Zandhoornölöem
1 .2
Cerastium semidecandrum
Phleum arenarium
1.2
Zanddoddegras
Rendiermos
x.2
Cladonia rangiferina
;
Bekertjesmos
x.2
Cladomma spec.
;Het Duinsterretje en het Zanddoddegras tonen duidelijk genoeg aan dat
hier sprake is van de Duinsterretjesassociatie(Tortuleto-Phleetum). Op 9
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grond van de bizondere varië~eit van de Muur (var.pallida), die gekenmer~
is door ' t ontbreken van kroonblaadjes werd er gefluisterd over een subassociatid van de Duinsterretjes~associatie. Dit bleek toch niet op te_
gaan, want o=,·:<ekkel:, :naar geen enkel spoor te vinden is van Duinster:..
retjes-gezelschapsf~a@nenten, groeide toch een vegetatie van die muut op
plaatsen, die kenneliJk geregeld door konijnen bezocht werden.
· ., ··
Zodat we nog niet kunnen spreken van een associatie, die door hE!t
konijn opgebouwd werd! Hoogstens mogen we zeggen: het konijn be~erkt
facies-vorming van die Muur--1öaTiëteit.
Johan w. Dijk.
BESWURSMEDEDELIJIJGEN.
----·---------~------
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Het bestuur is thans bij enkele· cahd1daatste~ling verkoien'als v6lgt:
Voorzitter:
lie:i.n Schimmel, More~lenlaanl3rr Apeldoorn ..
Secretaris:
~··:c·e d Hoe!(zema, Grevl1ngens tr. 16
, Amsterdam Z.
Adminis tra tr'ice:
Jannie BouvMan Statensingel 48a, Rotterdam.
Redacteur :
Wim Margadant, Rijnegomlaan 12
Aetdenhout.
2. Ingevulde opname-formulioren norden bij den secretaris ingewacht.
3
Het gironummeJè van de aè.m::.niatratrice is l 2 3 6 3 1, op haar eigen
naam. Willen de leden 50 cent con.tributie op dit nummer storten?
4. Bibliotheek: Plaatsruimte van Kruipnieuv1s lj_et niet toe, de catalogus
hi~rin op te nemen. Deze zal alsnog apart gestencild en aan leden toege
stuurd worden. Aanvragen van belangstellenden bij den redacteur.
5.
NOORDWIJKERHmTT !•
Ons weekend wo.î-ëff ...i\el!öuclen 12 en 13 Maart in de Jeugdherberg De DUINARK
ten JIJGorden van N0o~dwijkorhout. Het bost te bereiken per fiets via de
weg Haarlem-Noordo7ijk~Let op de zijweg'.). Spoorweghalte LISSE, /dus niet
Noordwijkerhout);vandaar eind lopen.
Kosten: minimaal 50 cent, meJ.ximaal 75 (o.a. voor maffen, thee, du.inkaart)
Meenemen: 3 x brooc~, slaapzak, en oen goed humelir.
OPGl!.'VEJIJ liefst voor Woensdag ':) 11,1aart rüj Vlim Nlàrgadant,· Aerdonhout( oa. in
verb~nd met kaarten enz ) Correspondentie over eventuele vergoeding reisko~ten (of geder"ltclijk) ook met hem
-~
L··
H~lpi mee, dit weekend te doen slagen !
._
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(eventueel Mossen, Vboltjes-St:irknwammen,·Peperbussen e.d
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Een greep uit de vele dankbetuiglngen·van onze slachtoffers:
n . . . . mag ik miJn g:~o-:;e erkenteli,ikhoid ui telrukleen voor de oorspronkelijkheid van de ui tYoer:i.ng van uit· bloemstuk (i.c. een moskrans met
goudbrocaat) alsmede de ijver en toewijdïng, aan hetzelve kennelijk
besteed .... :.n
·
·
Drs.Fr.T. te Utrecht
SPECIALE
KW E K E R IJ E N IN AERDENHOUT EN WAGENINGEN,
BEZOEK'r onze b1jzondero MODELTUIN in B L 0 E M E N D A A L!
alle 24 uren van do dag geopend, b o v e n d i o n 's nachts.
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