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COPYZOEKER
Herman Passchier,

Nu hiermee het laatste nummer van de 2e jaargang van
"~ruipnieuws" in zee gaat, lijkt het me de moeite waard,datgene, wat dit jaar tot stand gekomen is, eens te overzien,
Daarbij behoeven Yre ons niet op de borst te kloppen en alom
de wijsheid uit te kraaien: zie, dat hebben wij nou eens gedaan! Integendeel. Zeker N.J.N.-er zei bij "en dergelijke gelegenheid eens heel treffend: Hier past een eerbiedig stilzwijgen • • • • !
Allereerst dan is het een bui tengowc on opmerkelijk
feit, dat al onze weekends zo goed geslaagd zijn. Het aantal
deelnemers overtrof dikwijls onze stoutste .-erwach:bingen,ter-·
wijl het en-chousiasmo, waarmee dikwijls op oxcursie gegáa'1
v:erd, bepaald con weldadige warmte vorspre:· ide voor wie ge-·
vond v:as geraak~ aan do ongewoon lage temp·. ratuur, die het
laatste je.ar in sommige N, J .N. ·-streken hoe ste. Als vanzelf
komt dc.n een tweede opmerkelijk feit naar roren: ons leiden-tal steeg in de loop vm" dit jaar en stij t nog voortdurend.
~7o zijn de zeventig loden al mGt glans ge .asseerd, waaruit
mijns inziens blijkt, dat er bohoeftG befcaat, niet in de
eerste plaats aan eon "Voorlichtingsdienct voor Plantensociologie", maar aan gode excursies, goede w Jekends en vooral:
aan een enthousiaste, echte (de "ouwe") N.J.N.-sfeer.En die
hebben we in onze sjok-groep, Goeie excursies: WG hebben vele mensen (te veel?!), die in staat zijn een goeie excursie
te leiden, terwijl dit op het ogenblik in een massa afdelingen niet zo is. (De gevolgen springen hierbij duidelijk in 't

.&:.
oog: ons ledental stijgt en die afdelingen gaan achteruit,
soms zo, dat er helemaal geen bestuur meer is, of dat er geen
leden meer zijn • • • ) Goeie weekends: hierover kunnen vre geen
epos schrijven, heerlijk genoeg om dit te gedonkon.(Het doet
me alleen denken aan een district, waar een paar maal het
weekend afgelast is \7egens te geringe deelname, vraar dus n.b.
het hoogteptmt van het Districtsleven een schimmelplantje
blijkt te· zijn, dat voorhroexert op de ontbindende stof •. )
Onze weekends te Noordwijkerhout, te Havelte, te Nijverdal,te
Bakkum, te ·;,'aponvelde, te Nieuv:koop: het zijn allo hoogtepun-ten geweest van dit voorbije sjok - jaar. En dan die legendarische N.J.N. - sfeer, waar 's avonds bij de kampvuren geheimzinnig over gefluisterd wordt en waarbij de toppen van
de vlammen ons spottend schijnen toe te lachen, vraar ieder
N.J.N.-er in zijn diepste ik naar verlangt als naar een magisch wonder • • • "Het" was er vaak: natuurlijk denken allen, die hot meemaakten, onmiddellijk aan ons vrintorkamp in
Garderon, aan de vergadering om de kachel met sjok, aan do
enorme excursie de volgende dag in het Velmrso Hidwinterbos,
waar we het holle geluid van het dansen op het ijs in het
"Sollenso Gat" lieten weerklinken tegen de om ons oprijzende
dalwanden • • •
Een direct gevolg van dit alles was het volledig in
vijf nummers ui ticomen van deze t\7eedo jaargang en vooral dat
grote succee: een ui tverkochto "Droge Graslanden", ternij 1 170
tevens nog een groot aantal numnwrs van de eerste jaargang
kwijt raakten en van de "Kiemplantentabel".
Een ander gevolg van dit alles waren de pogingen van
sommige zijden, onzo activiteit te beperken, in te snoeren
of zelfs de kop in te drukken. Het pleit voor de levenskracht
van het beestje, dat die pogingen misluld zijn, Wordt er bijv.
niet hier en daar gemompeld, dat de sjokgroepleden mae,r lie-ver hun activiteit moeston besteden aan hun afdeling dan aan
dat "quasi-17etenschappolijk gedoe"? Hoe weinig weten die lieden af van wat er gebeurt in onze sjokgroep en vooral: hoe
weinig zijn zij in staat het belang te zien :vl.ln een groep als
de onze in de N.J.N. Aan kadervorming wordt weinig of niets
meer gedaan. De funeste gevolgen zijn op frappante wijze te
zien. Daar, waar de kadervorming stelselmatig verwaarloosd

is, z~Jn die ongewoon lage temperaturen waar te nemen, je
vreet wel, van daarstraks • • • Uijns inziens is dit het grote belang van c1e sjolcgroep; dat het botanische excursieleiders kweekt niet alleen, maar ook enthousiaste N,J.N.-ers.
>··rel verre van ons v1erk te willen beperken, in te snoeren of
de kop in te dru!cken, dient lwt dus alle mec1ewerking te ondervinden.
"Ie gaan nu ons vierde jaar in met September (zoals
je weet, 'llerd de sjokgroer> in September - officieel Juni ven het jaar 1937 opgericht en georganiseerd) en Vle hopen ook
dit jaar vreer tot een fijn sjok-jaar te maken. Onze derde
jaargang zal ook nu weer 5 nummers tellen, terwijl nieuwe
uitgaven in voorboreiding zijn.
Haar vooral hopen v:e weer de nadruk te leggen op weeleend's e.d., zodat we jullie in September a.s. allemaal verwachten in Lunteren 9 Oosterhesselen en Blaricum.
Tot daar!
Zeist, 15 Augustus.
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BIJ DE

SLUFTER
Johan

Dijk.

Dit artikel ,,7il niet oen theoretische weergave van
een zilte successiereeks aan de hand van zuivere associatie~
individuen zijn, maar o-en natuurgatrem-I - zij het ee]f. onvol.,.
ledig - beeld geven van de opeenvolgende vegetaties in de ·
Sluftervlakte met zijn verlengingen tussen de evenwijdige
duinen_reeksen. Kenmerkend voor de Texelse Slufter, een 2 km
brede en vele kilometers lange door duinen ingesloten strandvlakte, met een diepe g8ul on vele zijlereken achter e>en gat
in de zeereep, is juist het ontbreken van zuivere exemplaren
van associaties t.o.v. de uitgestrektheid der overgangen tussen opeenvolgende gezelschappen.
Tweemaal daags rolt de vlood over hot voorste deel
der Sluftervlakte, steeds is het zandige, slechts weinig
kleideeltjes bevattende slik doordrenkt met zeewater, Nat,
zout en uitermate luchtarm is dus de bodem, die geen plaats
biedt aan de gewone bacterHinflora voor do oxydatieve verte-
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ring der dode organische stof tot opneembaar plantenvoedsel.
Onder afwezigheid der zuurstof treedt nu een rottingsproces
op, dat een paar cm. onder de oppervalkte e~n door zwavelijzer (FeS) zwarte en door zwavelwaterstof stinkende laag
vormt.
In dit barre milieu moet de pioniersvegetatie van
het slik, het zeekraalgezelschap (Salicornietum) leven en
zich uitbreiden. Eénsoortig is deze pionier dan ook, een uitgestrekt dwerg- woud van sappige, rood aangelopen, vertakte
zeekraalboompjes, Ertussen staat een enkel Schoorekruidplantjef de karaktersoort van het verbond Salicornion. De betekenis van dit gezelschap is het vangen van wier, maar vooral he
rustig maken van het water, zodat verderop eerst zand en dan
klei kan bezinken. Een gedeelte van het zand slaat natuurlijk
al in het Salicornietum neer, waardoor elk der zeekraalplanten in een zandbergje komt te staan.
Op het Zeekraalgezelschap volgt dan ook een ruim 100
m, brede strook, door het bezinkende zand opgeworpen en onder
invloed van de wind vervormde vlakke tot 20 cm. hoge kweld.ergrasduintjes. Opname 151 geeft een beeld van, door het sterk
uitlopervormende l~veldergras vastgelegde duintjes, die, hoevrel bij vloed onderlopend, door de hogere zandige bodem een
betere doorluchting krijgen.en de zwavelijzerlaag missen.
Na de "duintjes", die ':re vegens het spaarzaam voorkomen van andere soorten een "kveldergrasfacies" van het
Kweldergrasgezelschap (Puccinellietum) kunnen noemen, volgt
het gebied van de bezinkende klei, De veel fijnere en dicht
aansluitende ldeideeltjes maken dit terrein lager dan het
voorafgaande en veel ongunstige:t· voor de doorluchting. Resultaat: een bodemprofiel, van bmven naar beneden gaand: li cm.
klei, 3 cm. zwavelijzerhoudend slik, daaronder kleiarm zandig
slik, en een zeekraalrijk puccinellietum (opname 14T). Binnen
dit gesloten gezel,;chap zijn ondiepe kommen met een open zee-·
kraalvegetatie op nog diJdeere zwavolijzerlaag (opname 1<18)
De Kvreldergrasweide !'let zijn verspreide rose bloemsterretjes van Zeeschijnspurrie, is in de Slufter een paar
honderd meter breed; geleidelijk wordt het terrein hoger, de
kleilaag dikker, de zwavelijzer en zeekraal veel minder van
betekenis. Eindelijk overstroomt de normale vloed niet meer

het terrein. Dan verraadt het gesloten dek van rose bloeiend
Engels gras, dat nog mooier zou zijn, als het niet van de
schapen bevroten werd, een volgend gezelschap, dat van het
Engels gras (Armerietum .• opname 152 - 2-} cm, klei op slikhoudend zand)
Door overstroming vanaf het nabije duin gaat deze vegetatie over in de Zeezwenkgrasfacies, waaraan de zuivende
bloeipluimen van een zeevorm van het Rood Zwenkgras (Festuca
rubra littorale) het aspect geven. (Opname 153). Nog sterkere
overstuiving leidt tot langgerekte banken, dichtbegroeid met
de stijve, blauwgrijze Strandkweek (Triticum littorale), die
een machtig zandvangend en -bindend vermogen heeft.
De voornaamste ontwikkeling neemt echter een andere
weg en wel geleid door twee invloeden·. Slibafzetting door
overstroming bij springvloed, maar vooral ontzilting.door regenwater. ':leer verandert het uiterlijk van het landschap:de
brede rose zone maakt plaats voor een tientallen hectaren
groot veld, beheerst door de combinatie domeergroen - kastanjebruin. DonkergPoen zijn de tienduizcnd~n naast elkaar
staande stengels der ronde rusch. Kastanjebruin de bloeiwijzen. Grote veranderingen zijn dus opgetreden in de dehlcingsverhoudingen der soorten; naast ronde rus worden Strandzoutgras en Zeefioriengras (Agrostis alba salina) belangrijker,
Haar de soortensamenstelling blijft gelijk; dus nog niet een
nieuw gezelschap, doch slechts van een facies kan gesproken
worden (Opnamen 154, 155, 142)
Behalve uit de Engels gras en ZeeZ\7enkgras facies van /
het Armerieturn ontstaat de nonde Rusfacies nog op ten minste
twee andere wijzen. Door overstuiving van het Zeekraalgezelschap vooraan, in het Zuiden der Slufter, gaat dit over in
een zeer open Schorrekruidrijke variant (opname 149), die
door nog sterkere overstuiving tot een vrijwel éénsoortige
melkkruidbegrooiing evolueert (opname 150), daar alleen het
Melkkruid door zijn krachtige verwering met behulp van wortelstokken de zandaanval de baas kan blijven. Over een Zeefioriengraastadium gaat de ontwikkeling verder tot de ronde rusfacies van het Armerietum.
Een heel andere ontwikkeling biedt het uiterste Zuidoosten der Slufter. Een tak van de hoofillcreek brengt regelma-
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tig vloedwater met het allerfiijnste slib, dat pas hier tot
bezinking komt; van de andere kant wordt uit het hoge duin
zoet·water aangevoerd. Waar deze invloeden elkaar ontmoeten
draagt de zeer weke klei, waarin een ingewikkelde en sterk
wisselende zoutverdeling.zal bestaan, een gesloten vegetatie
van hoge scherpkantige Zeerus, die door overstuiving, aanslibbing en ontzilting naar de Ronde rusfacies evolueert.
(Opname 156 geeft een stadium uit de ontwikkeling aan )o
Nadat de verschillende verlandingsreeksen in de Ronde
rusfacies zijn samengekomen, volgen ze een gemeenschappelijke
weg, bepaàld door de ontzilting. In bescheiden mate verschijnen Rode Ogentroost, Gestrekte- en Zilte Zegge, grootbloemige, rijk vruchtdragende Zilverschoon. Dan kondigen de zwarthoofdige legioenen der Knopbies een nieuw gezelschap aan.Opname 159 geeft dit beginstadium weer, gekenmerkt door vele
halophyten en de afwezigheid der niet zouttolerante karakt8rsoorten van het Schoenetumo Het volmaakte Y,.nopbicsg8zelschap
(Schoenetum), door z'n blanke bloemen der Parnassia, zijn
slanke, langsparige Muggenorchis, edelgevormde Sturmia en onovertrefbare Moerasyrespenorchis, de mooiste associatie van
het duin, heeft op de Waddeneilanden slechts een kortstondig
bestaan (Opname 160) Pas als de bodem ontzilt is, treedt het
op, zodra de bodem ontkalkt is, verdwijnt het weer. De Knopbios zelf biedt door zijn dominatie in de beginphase en zijn
normale dekking in de optjmale associatie een schouwspel,dat
in de ontwikkeling van vele hoger georganiseerde gezelschappen optreedt.
Als de weinige kalk verdwenen is, degenereert het
Scholmeturn onverbiddelijk tot oen Waternavelrijk Kruipwilgstruweel (opname 161), dat later nog verder kan vcrzuren tot
oen Kraaiheide vegetatie.
Op de grens van de natte vlakte der opname 160 en 161
(de Zuidelijke verlegging der Buitenmui) en het drogere duin,
groeit het Duindoorn - Kruipwilgbos (Hippophaëto - Salicetum)
van de spoedig ontkalkte duinen der waddeneilanden met do lo:..
kale karaktersoorten Wintergroen, Eikvaren en Mannetjesereprijso
Tot slot wil ik de zilte analoga van de Nanocyperion gezelschappen vermelden. Het zijn één of meer tot het Arm0rion
behorende gezelschappen van éénjarigen (uitgezonderd Zilte
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Zegge ) 9 die de grenzen be~oncn van de Ronde Rusfacies en do
beginphase van het Scheeneturn naar het duin, Totdat ze nader
beschreven zijn, wil ik sarnonvatten onder de naam: gezolschç,p
van HortshoornvJeegbree en Zilte Zegge, al die fleurige strokon met Zeevetmuur (Sagina maritima), Strandduizendguldenkruid, Rode Ogentroost, Hertshoorm10egbroe, Deens Lepelblad,
een enlwle pol Zilte Zegge en hot grappige gras, dat \'Jegens
z'n, bij zijn rijpheid schoorsteenachtig fatsoen, schoorsteent jo gedoopt vrcrd ( Lcpturus incurvatus) o Ook hot kloino
gras Catapoda lolio'i:des, dat bollal ve op de Slufter nergens in
Ifedorlànd voorkomt, groeit daar uitsluitend in dit gezelschap.
·In- de opnamen ( 157, 143, 144, 14-5 i ontbreekt het evomrel,
De vcrmelde gezelschappen en hun overgangen goven de
Slufter nog slechts in grote trokleen aan. Een beschrijving,
die meer op do details ingaat, zou ochtor hot budget van
Kruipnieuws ver overschrijden,
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C0 NTRI BUT I Z
Het 1 September gaat hot 4o jaar in van onze Sociologengroop. De contributie hoeft tot nu toe steeds f 0,50
bedragen. Maar door do veranderde omstandigheden (o.a.sti~:
ging van de papiorprijzen) is het ons niet moer mogelijk,
hiervoor 5 Kruipnieuwzen te leveren en bovendicm nog de s.
oiologengroep te administreren en allerlei uitingen de organiseren. 1:Taar wij bovendien van het standpunt uitgaan,
dat er in onze vwrlcgroep geen winsten behaald behoeven tr

-

---

--~---·

-----

lb.

·i

worden op uitgaven e.d., en wij dus steeds jullie het beste
hebben aangeboden voor de ons verstrekte middelen, zijn Wl.J
ervan overtuigd, dat jullie ons met een "blijmoedig" gezicht
een contributieverhoging van f 0,25 zullen toestaan, Immers:
alleen zo zullen we op dezelfde schaal ons mooie werk kunnen
voortzetten.

"fillen jullie allemaal deze f 0, 75 GIREREJ'I (ui tsluitend gireren, dit ter vergema!Cwlijking van de controle!!) op
onze girorekening 369010 Y.92~Q.QTOBER. '.he dat vóór 1 Oot-eniet gedaan heeft, wordt geacht geen prijs meer te stellen
op het lidmaatschap of donateurschap en wordt dan automatisch
geschrapt als lid of donateur, Hij ontvangt dan ook geen
Kruipnieuws meer.
'.hj rekenen er echter op, dat jullie allemaal ook
dit jaar weer mot ons mee zullen werken, enthousiast onze fijne weekends zult bezoenen en zelfs • , • • dat ons ledentaL
nog zal stijgen van 70 tot bijv. 100!
En dus rekenen wij op een ware contributiestroom naar
Zeist.
HERMAN

P.ASSCillER.

UITGAVEN
Om practische redenen vervalt voorlopig de Korstmossenuitgave, Inplaats daarvan is er een .Algemene Uitgave in
voorbereiding, die in October ·· November van dit jaar zal
uitkomen en vermoedelijk f 0,25 zal kosten"
Het laat zich aanzien, dat dit iets kostelijks,iets
buitengewoon fijns zal worden, zelfs voor jullie toch al zo
vcrwende sjokgroep ·- leden.
De nieuwe jaargang vam Kruipnieuws zal, evenals de
2e, weer bestaan uit 5 nummers.

