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Bes.te s,jokker,
.
.
, ...
:·.", ·Hieronder .zul 'je vinden de ~erkplannen voor 1944, waar.· b:i,.j_ enkele klJ.nkende benamingen. Overtref je zelf_en. wer:k mee
aan. tenminste één ervan.'. Miss.c.hAen· heef't de phaenologie nog
de meeste vat cp je; hoedart oo;k, d;r:aa.g je steentje bij:, waar_·-.
jekuntt·
i·:,.
·
··
- ·- Ik wilde een andere klok.lU:iden 5 en wel die_ van. de grotè·
persoonlijke winst di·Ei er voor je gelegen is in.het zelf o'pna.:...
men! maken. Denk' je bij het mak.en van een opname goed in de
omge\ting in: let· ~·p de positie van de ()pname in,.de.. begroa:f.~.ng,
neem kennis van bodemsoort en-vorm, bedenk wat de mens hier
gedaan ;kan hebber\.'~ kort om: ,:Q.eem geen geno~gi:m met .. -c ar es e spa cl';
maar tracht alleS 9 'wat e_r om je heèn is,_ te ·zien en.·. te 11 horen' 1r
zodat jè ·~·je ee·n, wéliswaär hypothètisch, bee·ld kunt vormen van:
de ontwikkeling van ~e~ land~_cjlap_.
_·. ·_;
· . Duidelij'k·er· wordt_· dà;n d~ _plaats .van. p;tant ~n; .asso.ciatie "
in·· het lands.chap, en je zUlt 'èen· ervaring voor je )eyen rijker
(11ijn...
· · ·
_ ··
··_· _
_
• Zo' heeft -de· plantensociolo-gie· voor ons, N.J.N.e:rs; betekenis,· ze· he-eft ook de Sjokgtoep betekenis voor:: de bond.;
Waárom hoarlen wij van vogèiaar~zijde in de N.J.N. nog zo weinig·over de bioto~p, de leyehsplaats, van· de vogels} ..
We zullen dus dit jaar weer met ellcaar het carillon· der
plantensociologie bespelen, in.de hoop, dat het niet al te . "
vals gaat. ·.Kr:uipnieuws ~al da~rbij het kladboek voor onze b.elevenissen zijn.
Kruip ze 'in 1944.~ en schrijf .over je ervaringen!
· Bo\Ak.e,
.l·
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· Het Werk voor 194.4.
•.

•

.,
·,

.::

,
••

..

~.

,t

N11 onze· Sjokgroep zo:.bl.P.eit, zo~eél ·ledë:n. telt en zo over
het hele land verspreid is~ nu is de tijd aangebroken, om ook
eens wat te presteren, om. ons een·s toe· te -leggen cp verschillende onderwerpen. Vaak heeft er in Kruipnieuws een oproep gestaan, om e>pnamen in' te td;uren· van· de _een of ·a~dere vegetatie.
Maar·slechts·zelden werd' hierop gereageerd. Nu gaat er echter
gewerkt worden -~n eelt vee-l grötE?.i' :v:erband, -de· hele S·.1okgroep
gaat wat uitvoeren. De tijd van het in het wilde weg opnamen
maken is voorbij. We staan nu zo krachtig in onze Schoenen,da(
-j werkelijk aan een onderwerp mee kunnen werken.
Waterplantengemeenschappen in Nederland. ·
..
D(;or enige voeraanstaande sociologen ·is vorige·: zomer een
cnderzc.ek ingesteld naar· ·de waterplànten'geme.en~chappen in iJè.;.. ·J.
der land. Zoals je weet,·' worden de·ze gemeens'chap}ren ·. onderg·è-,...
bracht in Potametalia en Litorellátalia.· .Als resÜltaat.và.ri
dit onderzoek is een geschrift opgesteld, dat een overzicht
gee·ft .. van wat er z·o al in Nederland a:ah··gèmeenschappen, ver. bonden• enz. van waterplanten vootkomt. :bit ove:i'zicht is echter. nog maar zeer voorlopig en het is de bedoeling, dat· het:'
doo:r vele mensen, verspreid ovei- het gehel·e lalid, · get'oe·tst:
wordt. Nu kunnen wij sjckkers. hiermee prachtig· hel peil.~· · · ::
Maar jé begrijpt dat ditgeen werk iSt wa.t .. met·de Franse
··.slag' gedaan mag worden, zoals het in de N. J .N ~' no~(maar al te
veel. gebeurd,. Wil ons werk 'Wat -waard zijn, dart ..•mo-et alles· heel
zorgvuldig gebeuren.
,. 'Waar s_chuilt'bfj dit onderzoek de·moeilijkheid voor ons
. cjckkliit•Q~ 'liiiét il'l'hl~'ii ·mfik:en van een opname in het water.· Hier-__
van staat een mooi voorbeeld in de Inleiding. Neen, het g~at \ '1.
hier. juist om de :Plantjes I De· vele ·moeilijke f'onteirikruiden, waar nog zo weinig van bekend 'is;:· de :b.og veel meeflijkère '
kll'ru1SWiflren, die alleen met. een microscoop te ~terminër·en zijn l
en ook de verschillende· zoutminnende waterplanten als Ruppia
~
en Zaniohellia.Maar. deze moeilijke pltantjes.J'!loetenons juist
trekken.Als jesjokkar bent.moet je over het _stadium van de
algemeneplantjes en zelfe·over dat van de·zeldzaamheden heen
zijn. Hoe moeten we echter te werk gaan, om qez19 moeilijke
planten t~ leren ~ennen? Hiervoor is maar één'weg: ver~amelen
drogen en herbarium aanleggen. Aan je sjok-uitrusting zul je
'voor dit onderzoek nog een stapel kranten en .een aantal buis-·
>
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jes met formaline·moete.n toevoegen. Het gr.ote b.e·l~van zo'n
he..,barium is het ve'l'gelijkingsmateriaal dat je hebt en verder
vormt het de documentatie, het~ be'wijs van de juistheid va:n :je
opnamen •.
·
Je ziet dus, dat het een he.ei seri.eus werk is. Vo~rlopig
3al het in kaderverband worden aangE)pald; w.aarveo,4 .plaatselijke kaders zijn ingesteld•
~Groningen -, leiders: Pi(:lt Glas. ·en Ru Hoóglahd.
Ams'~.erdam - leider: Chris Homburg
Utrecht - Hans Sturm
( '; Dordreçht - Rotterdam - W;i.m Klinkenberg en· Gertie Janse·n.
Mocht j.e aan dit waterph.ütengemeenschappen - o.·derzoek
mèé willèn werken; meld .je dan aah bij één van deze mensen.
Op kad·eravond'en kan in d.eze wintermaanden een theorP.tische .. ondergrond .gevormd worden, om vali. d:c zomer ·opnamen te gaan maken
in beekjes,. poeltjes en plassen.

Inderdaad bestaat er in· de so·c:tblogie ook· een .phaenolo""' ·
. gis-eh onderzoek. ·Voor je nu verd'er: gaat, zou ·ik je willen ver:Jioeken, 'eerst eens te lezen· wat ·hierover :Ln· de Inlei·ding staat
te beginnen op blz:, ·83, Je ziet hieruit, dat er van ~n .àssociatie verschillende sdzoenaspecten best·aàn, Die at.;pecten z:ljn
zelfs soms zo verschillend, dat er. in het ene aspec.t '•planten
voorkomen, die je in een a:nder aspect niet vindt. Het·gaat er
nu om, vast te leggen welke planten .dit zijn. Ook van.. belang
is, te weten, welke planten in. de.· ene .maand bloeien ...en welke
~, ili .een volgende. · ·
( '·
De methode van onderzoek ïs heel eemroud.ig •. J.e .begint met
eeii heel mooi ind.ividu .van :~een bepaalde associatie op te zoe.~
ken, dus veel kensoorten, weittig anthl!Jpogene invloeden en
weinig indringers', Iets heel moois dus! Hiervan maalc. je elke
maand ~een opname, waarbij je dan vooral noteert af1het plantje
bloeit, fructific:eert of alleen nóg .. maar vogatief leeft •. (zie
de Inleiding) Heb je nu een hele serie van opnamen van .het hele jaar bij elkaar, dan verenig je die i-n een tabel ~n stuurt
di7 naar ons ~op.· Denk er echter aan, dat je ook zelf de .tabel
bewaart, daar je er .na ..tuurlijk een prachtig verhaal voor
Kruipnieuws van kunt maken.·:.
·

-
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De tabel, die wij van' 'je 1crijgen, gaar naar V.::otqJJ Westhoi'f··.en den hee'Î' .M-:tiahi.: Deze ·leiden·riamel.ijk de .sectie Sociologie van ·de Studiekring voor Phàenoiogie v!ln het Neder;. ..
landach Genootschap voor Landbou:wwetenschap. ~·"aa:r:- diê ·lange
riàam ·'onthoud je toch .:niet en ïs ook helemaal ·niet ··belangrijk
Geeft je voor dit leiik·e werk' t.èn· spoE!di'gstn bij ons op,.
dan krijg je nog nadere aanwijzingen~ "Ji"es goed het gedeèltè
over :phaenologie in de Inleidini(door en vraag; .wat _j8:nie·t
te weten bent kunnen komen. · · ·:·.·, ··
· _:. ·.
· .. · · ·· ., ..
Centraàl Archief.

::.:.
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. . Váh veel mensen hoor· je dE?: klacht, >dat ze met hun opnamen· toe~~. niets ui t'voeîren.· ·Eén·:·erikél,.i ke·sr valt èr eens·. een
. verhaaltjet 'vo·or KrU:i:(>hi8tlws uit ''te maken~: nia4r ·méestal. gaan
de opnameboekjes na een jaal,' •J.Ef prullenmand fn/'·. · ' · '
·
Dat is natuurlijk o:.tzinnig. Vele sjokkers zitten te
.
snakken naar massA'::.; opna.men van het een of ande:i:'e ve·ga·fàtiety:pe~ En uit -::.:;, jullie weggegooide opnameboekjes zou nog best
wat ·voor. Á~"•l te! -~alên ztjrt·. ·:naat·om zijn' we ïn Putt.e'n·tot. het
. :p.1ari>g'ékome·n·, e.eri' Cen-traàl ';Archief: aari t'e 1;3ggen van .·all·e 0 p.'<uamen: :ian .de :1.ederr ·van d.e· s'jokgroep .-·Dit· -archief zal so'ciologi·sch~sYstematisch inge.richt worden, z.odat 'l1r3t gemakkelijk .te
c·verzi:·en .. is. Mensen, die dan naar op·nam'i:m snak'lc'en van eori.-o'f
andere· verget.atie.}tunnen nae.r hartelust in edit' archief gra!s:..
dt.liMn •.. ·
..
.Er .moet.' e:ch.ter :in de eerste· pla'àts voor éezorgd ·wordqn,dat er massa·1 s- en massa's :opnamen van jullie komen.· Schrijf.
dus al je Qpnamen over en stnur Z~". inl ook di&-' van de vorige
zomer en van de· zome1· daarvoor. Ook' mag je je ·orgin"3len ·opstu( '·
:ren, dan worden ·die hie:b wel overgetilc.t~ ·Heb je Çl.us een opnameboekje· vol,· stuur het ogenblikkeiLik · riaar ons 'op, d.an halon
wij er wel uit, wat er· Uit te· hal;"n · valt.· Er 'wordEm voor het
entcijferen vim julliè kladjes enig'e sc:·tri:ftkurid;igen, in ·éie arm
genomen; dus hierovèr h'Óef. je je ook al niilt meilr bezorgd te
máken.
.
.
Mens:a.n, een enorm goed werk, ·waaraan we veel kunnen hebban. We rekenen· op jullie aller medewerking. Denk erom, je
bent :niet alleen sjokkar om gezeilige w~ekenda err'kampj.(;a. mèe
te maken. 'Ve zijn nog steeds een werkgroep. Gerti~ Jimsen •
.Hans Sturm.
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'.E!n kwelderbegroeiing in

Noordwes-t-Friesla,nd; .
. '· -'!!

·· :è~:.:itlDJ.eiçling: Eeri v.an ·de meest karakteristieke 6~cle:Nl.elen
van àEr vege'!;a'ti.e, in het Hoqrdan is w~l de. begro~iing van· schor
.ren en s,:J.il<:kèn;
kv;ellen en bui tendijksland..• Wel t:reffen we
ook: in Zeeland e11igsziná analoge terreinen 9 over een gro'tar ·:
gebie·t a.an, waar de aard van de vegetatie b19paald -vrorat· doo.r
de zeer eigen. milieufaÇtoren van .winden water) zoutgehalte_, ..
-,_ 'klei":.Jodern, beweiding,· enz. Maar toch bezit-ton de tot, ('Loze.
( . groep béhorende ·landschapper~ i.n Groning.,n e~1, FriP.sland., ook. ''
·nog op een enk.E:le; plaats. in :Noard--IIoiland ee11 weL hè el eige.a ,
karaktGr~ We. mogt:ni dit lt='.ndschap dan OQic wel een van à.e mees·~;
--typische, meest eigene noemçm, die de :Noo:r.•à.,ü:i..Jke provinciE($
keimen,, Wanneer. dus; een. s0cioloog ui~i; _het N::ord.c-m wil probEirèn
iets v.an ·zijn wn:rl:t3rrein .aan andeJ•em·· te irertell·en, -çlan· is dit
''if.ll:· eGn vooT de han·d ligwmde: keuz.e.
_ ·
·
., ·
. Neg aeri twed.e Öpmerking moet hler Vvorà.fg-g,an. 'we ::v~-t~<:>n..
bi;j h8t onderzo·G;k.,- ·faarvan hieJ.; ~;~n beschî-i:;ryin,s -,r~rdt geg"l·~~r..
rtiet helemaal het· gewone doel v:a:(l· het Soc:iol.ogisch we.rk nage~
str.e0fd 1 het v<:>:r.'zP.m;;len van g,-:;govens omtrent: ·aanwezige asso~··
ciatie·s en ·hU.."1. sur;cessie, Zelf6 hebben vve niet· de moei te gene-men; dè ~~~ociaties en hui. t ~g-.: :.;~u•.:.•:c€s Ya~t te. s~;ellen~ Veel-·
eer hebb :m wc gAprob·:Jerd een inzicht te krijgen in èLe ~truc
tuur, de opbomv, van een kv:elde:r, weg~ns all:erlei oms'tandigheden hela?,s s~echts van een' enk8lo en ::nie·,t heel kar.akte·d,stieke
kleine kwelden~~ r1.l. die, bij Dijkshoe!~ tori I<To:-:>:rden va11 TZ:hmmartim ~n FriesJ.and.1 Terwij:( we Ons 'ê.us 'góerl xealis-ercri; üat Y'lè
hier mee, gernl.' besld-kunrien ·gCJven van, de norni.ale· Fr:i.ese kWe-l-der:P'egroeiing; ·het màteriaal en onze '·uitwt:rr.:king hoÓgst.;;ns< :?':ouden kunnei1 diene.tl als aansporing tót· ·een ';;eLka'lijke b:r;e·'J'i·'opge
ze'tte studie, heeft het W~:r."k ons toch Op 'zov'eèl ,punt··m t;S)rt -·
verrassend en ruim inzicht gagaven in de o·:;bouw van d.it ;jonge
on nog ste'eds groei"lnè.e land, d.at we de --,·a:rl·+iding n:i.et konden
weerstaan, het ook aa-.-i and8ren voor te 'leg<gert. He-'t WEs •roer
ons een nieuw bawijs' hoeve'rruim(lnd en ve:c:::':rissend er.:m sociologische vi.sie, :ook wannee:;_~. de. sociologie o:p een minder• gebrui.
kelijke wijze wordt aangewend, op oris begrip van het verband
in de natuur kan werken.
Tevens· wil dit onderzoek tegelijk mee:c en minder zijn dan
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- b

een gewone. Sociologische studie. 'r'ij ·Nillen dit. ·gebruiken
als een voorbeeld, om aan te tonen hoe we'in onze natuurstudie; moeten streven naar e~n ..~!jo algemeen mogeliJke .visie,. we
,moèten' :~Aorgen, .geen. van ,d,e f.actoren bui t€m :béschouwing te la-:ten, bodE!m,.plantengroei, ·menselijke invloflden, klimaé.t, Wan.:.
neer we trachten uit al deze factoren a:t'zonQ.erlijk ·een synthese te scl:).eppEmj dan zullën. we· hodg uitkomen böve:ri 'hïot e fei.:.:
tenkennis alleen, en heelwat meer heobcm ~ewonnen, dan d!J.t we
er ons 0'0 leurmen beroemen·iets varide natuurlijke historie af
te WE)t~n:. ;e zullen dan een Jni.{cht 'rijkèr ztjn geworden, zul- ,-.
len begrip hebb.en ·voor h~t wondere :i:ogisch~> én organische ver- (
band :in de. wereld o.c1 ons heen. Eet is niet zozeer .e.en k·Jver;tie
van .vael weten; als wel van denken, "Tetenschappelijke resulta:...
. ten behoeven wi;). niet te bereikcm.
· · ··
. Daarom ook pretemierÈm W9 volstrekt l'liet' dat we soc:lologisch .werk vail belang voor de stud{~ der kwr::llders geleverCJ..
hebben. !Iet gaat hier om ..de :rn'e~hóde W'lär .ij dit shöhts een
voorbeeld is.,-.Vaarvan wé hopen, . dat' het ~eel'dere ·mensen zal in··sp:ireren,. Er,is hiei ·natuu::rli,jk zeer veel ova~ .geschreven,veel
meer dan Q.ó?. kortè l'Htèi'atuurlijst. zou <~öen vermoeden. 'Nel-. ;
licht, dat de voli;énd.e zont")r 1e 'f..•Ü<;l,o:,mheid br:cngt, :ii t alles
óp eert·'breder'basis.vari veldwerk en l:i, teratuurstlidie te ·
:p.l~aiïse·n.
.·
.

.

.

J3.13odemfactoren: De ·opbouw van een landschap is in de ee:r;ste
plaats afhankeli,jk van lil.e structuur en het relief, de. aard van
de bodem, Zelfs_in een zuiver sociologische studie zullen we
dus voor een goedbogrip enige. opmerk:\,'~gen n:j.ei).achterwege mogen laten~ ·Vr.::rschill.ende v.an de. dingen.,:: die we h:i,.erond.er noe. -m\'ln, zull·en wel vrijwel geme0ngoed zijn. "fa menen echter j · ter~(~,
wille van de. afronding van ho.·t geheel,' een. en ap.dor even ·te,.
m6eten noemen, zodat we een indruk krijgen.van de.basis·van
het landschap.
·,~re ·kunnen· deze factoren feitelijk bij ieder onderzoek ;i.n
drif'l delen verdelen. In de· eerste plaats· interesseert ons de
wo:&dingswijze, groei en ontstaan va'l d!'l bodem, die vaB.k een
beter en helderder inzicht kunnen geven in de omstandigheden.
Het Nu is steeds een gGvolg van het Vroeger~ Dit is de eigen•
lijke, je zou het ook historischEJ geologie kunnen noemen.
Ten twede zijn de huidige oppervlaktevormen van het landschap, verdeling van land en water, van hoog en laag, hydrolo-

\
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- 7 gie en relief van veo.l belang voor het .ui~erlij_k; ~-n ,i:n.,n,og~....
mate vormgevend aan de begroeiing. Denken vfe eenf?. ~an .~e ge ...
bruikeli;ike · opgäve van de hellingshoek in einze opn~mert~ die in
de landsCha:osb~sç:hrijving in het klein, die zo'n ()P4à.ll!~:''ei'fi.én
lijk is, hetzelfde'betekent als de geomorphologie'~ wa~t 'zó;
noein~m · vi'e dit vak, in grot er· ·varoand.
.
.
· .:
· Te:nslott_e ·zal nog, ~venals de ge6niorphologié ·oÖk '~n.·'zijn
verklaring gehëel v~n de historische geoldgie: ·a:fli.ankêÜjk~'de
bo'd.am·in engeren zin,. aard en chemisch~· saml!)risteJ,ll.r+g; structuur en wordingswi'jze, ee~ :factor zijn vari grote ·invl,o·ed op
( , . de vegetatie, -een factor, die we naar aard en drà.ag-W:i.jdte·· ter
· dege di,men te kennen~· die· echter dikwijls :bij .:.soéiÓlo'~:i,sc·h '·
werk •:.·orclt ve:rwaarloosd en ook vi:>o:r· onze onderzoekirigs Ihoge~,c.\;w
. lijkheden n_i.et zo toegankelijk is ·als de beitie eerste ~.an.:fren.
-"'
,_ : .. Zo ·ziên we meteen, dat de historiscM' geologiê, ook al is
.. ····~>.e:: niet van zó direct belang voor het begrip van het . landsèhap
· toch' drii_t~erid om· studie vraagt,,:, daar zij de grondsiàg vormt
voor de beide andere vakken, die ·~:tezamen vertegenwoor ·igen,
. wat wij de _bodem· factoren noemen:, Eri deze zijn· met het klimaat
d~ gr'ote vormgevende krachten.
· . .-'Lang niet· altijd· zullen we in ·de praatijle in st.aat zijn,
::~l'Jn 'l~:j.ndsch{i-y op zo' 1diepgaande wijze te bestuderen;. omdat zo.:.
veel gegevens ons ontbieken. Dikwijls kunnen we dat aanvullen
niet wat ·oombinatievermo!geiri, als vve· maar durven· en ons steeds
bewust bl'i jven, dat het; hj-pothes e is. Ons· voorbeeld is: tn dit
opzicht wei wat eenzijdig gekozen, daar de bodemkunde van hd
kwelderland in ~lle opzichten een uitzond.,ring vormt •. i.·
·Zeer sterk is hier de wordingawijz-e verweven met··;~en andere, ok zo belangrijke factor, die we ·nog niet geno·em!l hebben
de-invloed van·de mens. Wel ontstaan aan de Waddenkunst ook
zmndèr- ·de mens aa.nslibbingsgebieden. Maar toch is de bevorÇ!.ering hiervan van grote· betekenis.
'Deze· terreinen zijn a:llen heel jong, want aanslibbing
gaat plaatselijk heel snel' -en binnen weinig'" tientallen van
jaren ligt er weer een nieuw stuk land achter eenznedijk en
is de historie van de kwelder afgesloten. Achter de eilanden
verliest de eb- en vloedstro-om een groot dee1 van zijn snelheid en hiermee van zijn draagvermogen. De mèegevcierde kleideeltj,es en zandkorrels bezinken bij iede:r tij. Uit de ·aard
der zaak is de snelh.eid bij de kust het geringst. liet gevolg
is, d.'at het slik, hoe verder we het wad opgaan·; steeds zand:i.-

c·

- è -

•

ger en steviger wordt~ ;;_0,
Bij. deze slibaf~·ett:ing speelt de pla.htengroei een buiten
...gewoon grote rol. Meer naar bui ti:m treden kleine eencelligen
als slibvangérs op, naar de kust ze·ekraal, Zeester en Slijkgras. Met dit laatste r~en we Ae invloed van.de mens, daar
.deze voor rle Friesekust grote velden van deze plant en wel
een,hier niet· inheemse soort, .Spartiha Townsendii. heeft uitgeplant als slib.vanger. De hele ·.kwelder is trouwens één groot
landaanwi,.p,ningsbedr:l;)!', waar de _natuur _aan all:e kanten in ba·nen wordt geleid, om haar zo efficient $ogelijk te laten wer- _
ken. B~éFBIYpeling' hei;. al'\Xlleggen .van kribb_en en 'zomerkad.en,het(
uit1Jlanterr van Zeekraal
Slijkgras, evenzovele. pogingen o~
' de aanslibbing te versnellen.
·.
.
·
Ook .is hier nog een f~ctor vertegenwoordigd die 6verigêns
zelden:·'van Iilerkba!'e i:ti.vloe·d is, n~ 1.· d~ dierenwereld. '.Mossel15anke:il zijn"1luitengewoon' v-e;el,bete'::enis als · slibvangers, waarván :ze zoveel kunnen va."s.tÀouden, dat de bank .zijn onderste hl.gen ~-zelf overl.'!tikt en b.egraa~,t;
_
.
.
':.
'En Oh<]anks de-ze vele factÇlren, die. ik hièr nog zeer verkort heb weergegéven,: :emdat )1et toch in hoofdzaak: de. :Pilintêh~ .
groei is., 4-i?. ons ·hier .. mèet "Qezig hou;d.:~n., is .:toch d:e h:i.stoxie ·
vàn .. de kweider van een bui tel'lgewone. èenvoud en zijn wordil'lgs.... · ·
wij-ze ee;n simpel en kor~a:ton(!.ig pr()ces. :(.'á.ng: nj_et al tij?: is
qit het geval en ·dikWijltl .~.al:' cl,e ~geologie yan een laricls"èhe.p
-hét grootste ·orok werk bl.:ijlqm,- dat er te iloon :i"Sj groot. maar
ook. bui têng8woon interessant _-en yarhelder.md.
·
Evenals de geologie i (:I .ook. de. g<>omorphologie
de kwe1der·betrekkelijk ongeclompice~rd. Het i:s· hier natuurl'i.jk vnJw~l uitsluit~~d het water, dat yormg~-vend werkt: Erosie .en se-(~:··.-.
d1.mentatie Zl.Jn dan ook van vee_l belang.D.a e,rosJ,e ook, want . '·
van wat de zee geeft, neemt, zij regelmatig ·r:;;;er · t.erug.
· ·
· In de eerste pla.ats kennen we in het lagera slik de prielen, de geulen, wa·ardoor bij'·eb en vloed het water st:roomt,è.ie
door die stroming worden open gehouden. Zij zijn in het eigenlijke, al hogere kwelderland niet meer van betekenis. Maar :wel
is dat 'wat anders. :Bi,i niet al te slibrijk water en op onbeschutte kusten zal het voqrkomen, dat bij stormen de zee -weer
een deel van .het afgaz·ette slik wegslaat. Er ontstaat dan een
·steile. rand, een klifkust in miniatuur. Over deze· rand w.erpen
dan de golven, die bij storm in staat zijn grover materiaal te
1 ·
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verplaatsen, zand, en vormen z.P een soort lage sohoorwih.l. Voor
taap zal nu achter die schoorwal: .in .:het rustige wate:r:, .mee,r
slib.,bezinken, terwijl verder naar de kust toe, waar de in:..
vlded van de wal minder merkbaar is, er ook geringere afzet~
ting; j>l.a,at.s vindt_, Zo krijgen we een naar de dijk, dus naar
'binneii toe ·aflopend ter,räsi,.J.at. a~··_d,e zeezijde ej,ndigt in
_een zand::i.ge hogere- -sdhóorwaL,:;Dat dit ·van invloed· is 9P de begroeiing, spreekt vanzelf en zullen-we zodadelijk ·.ook zien.
Natuurlijk kan dit pro.c.es zich herhalen. Dan krijgen we
van.zee dijkwae.rts èan·serie naar-bini:len aflopende terrassen,
waarvan dat bij de dijk het hoogste is.(Diagram II). Dit is
het r;_ormale type van de Waddenzeekwelders, waartoe -ook de te
ba;;i_p:t"eken kwelder bijD:tjkshoek hoort. ·Ileze laatste telt trouwens maar twee te.rràse!f;I)." 1 ZO,alS uit de opnamen blijkt •
.
Naast dit typé' ;is .e~ oö~ a.~-~' .ifä)réde :Dollartkvrelders, O.ie
in de bbeiem in veel rustiger" w{i:f;G:ï::\.!,'Jht~_taan en dientengevolge
ook he(?.l geleidelijk :naa::r- z:~·è toe.a.:fl~~~?· Hierdoor.krijgt d~
vegetatie, tengevvlge- van de --Jiist sprongegawijs, m~ar ·geln:idelijk veranderi=m1e toaemtoes;t.s:r..a $a11: t'YM~ch zenekarakû.lr, d.àt
direct opvalt. (Diagram I) De sterl~ci contrasten vari dQ: open .
kust treffen we hiEll' niet aan •. Er .~djn hlier veel geleidelijke.:...
re overgangen waar te nemen.
.
Uit dit alles bli.jkt, hoe_, juist :i.n een gebied als dat~
wat we nader bekijken,':-:de diversè faotoren zo sterk; ·vérweven
zijn, dat we ze allE? ·nodig hebben v:oór een goed begrip en niet
1
toe kunnen ~et een onderzoek van de plantengroei al:J..éen,_ me.a-r
wel degelijle onzé aandacht zullen ·-rnoet.::n wijden aan de ..andere
omstandigheden, bodem en mens.
.·
_
.
.
Dan als derde onderdeel van.het beg!'ip bodemfactoren de
boderilk:unde in- engere zin. Hieron~er verste.an we de sanie!lsteE·
ling van •ie grond in al zijn aspecton.
Daar is dan natuurlijk in de eerste plaats als een: milieu
factor van de eerste orde het zout gehalte. ive kennen zoutminnende en zoutvliedende planten. Dit betekent niet, ·dat zoutmin
n9nde planten het zout vqor hun bestaa.:<.1 nodig hebpen •. Het betQ
kent alleen, dat zij het zout bete!' kunnen verdragen, dat zij
aangepast zijn aan d;i.t mi1lieu en daardcl)r stand kunnen .h"ouden
tegenover planten die·meer.va:n het milieu te lijden hebben:. Zo
kuhnen halophielen è.vengo.od in het binnenland op plaatsên 'wsar
geen zout in de bodem is, yoorkomen • .Alleen zullen ze daar
veel sneller het onderspit délven tegenover antlore planten,die
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daar wel thuis ~o~en. neze daaren~egen zullen op ~outterrei
nen door a.e· ongunstige omgeving' te z.eer ve.rzwa.kké:n, ...dan. dat. ze
de· concurrentie behoorlijk_.l~unnen volbç>Uden.
. " ·.: · :·; :, .
_ We mogen de zilte -kw~lders. tot d'é peysiolOgisch dröge :·;
standplaatsen rek~nen~- Het· zout· in d:e b6de~ belemmert natnelijk
· · de öpnaine van water :.door de plant. W!l hebbén gP.ziçm;· ·dat d:e·· ··
kwel_der:; .. hetzij. s.:prongs~ewijs' hetzij gelêidelijk naar. <Îe 'ku'St
t.o.e .. op.loopt •.. We. künnen· gemakkelijk .ge1-ioeg begrijpen; dat na.'~r
mate_.de kust. hoger wordt,. ook hèt zou.tgehalte afneeriit'. Immer'S
het lagëre.· gedeel.te zal va.lcër overstroomd worden, waarb:i..'j he:t
(
zeewater telkens een 'nïeuwe zou.t~roor~a.äd aanvoert. HogÉrr·'op· · · .,,
·komt dat veel zeldzamer voor. Ock het gr-o_n4w9.te·r~:· dat afhankelijk van de zP.espiegel -is en door de~ nabijl{eid
~è~' z\9:e;,v'~~
ter mi:r1st8ns brak, zo niet zout, ~al: hogèrqp difl:Pér· ondêr ·d:e~
opporvlakte zijn. RE;gen kan dan het l!lout in cü'l h'Ogere' bodem-::·
. -lagen uitspoelen., waardoor. de bodem aa:á1· zciutarree;r- wordt. Wij
• kunne!'!. het voorkoroen van een opeenvolgi.ng van associliti.es·.':Pa~
rallel aan de kust vrij\vel geheel hièrdo9:r :verklaren·.· ·· :. : · ·
Er zijn.. natuurlijk meer 'bodemfacto:r·~n !dan alleen het 'z'Ou.t
·zoal~ wa boven zagen,. heef-t ë,e bodem:vochtieî.heid, dié. uiti,:rèard
groot is, .. doo!:'. de werking van. het zoüt een fuetr-èkk~;:iijk l:t3i'in·"
gr~ iuvlood. !Uscn do regen 'indirect· door ~Hsp::;olih~ •. Dil~jls
00~ zal .de bodem lralkrijlc zijn door d(3 Pan·:ie:z:igheid \/all veél
sch~lpen. Vooral h·~:lï... dijklichaam, dat vea,l~ leen zonnige_ stl:J'iJ.e
Zuid·-helling heeft 9 een in ons land Vl'.'.;j zold?.amen omst'andig...
heid;· z.al· hierdoor. v~ak een heol typische, zeldzame associatie
~t%PJl: d:en:t:" van lH;;t Fakkelgrasverbond vertonen. Deze ~aik1~:Ljkdom
moeten we wel d.agc:lijk üv.:f1anmerk:i,:1g nemen~.Zij· :)..s.va:o. ni:':j;·tc
onderschatte:>:: invloed op de toestand van de ··.reP,.etati.e. J)r:; .: .
( g:ron~ is· er nog jong, heeft:w!:)in~.g vf)rwl$:rî.r,g oi1dergaarJ 9 is~· dus
~oe;dselrijk en badsch~ De structuai' is m· (;st ze,E;l;!.' fijnkorrelig, so!!ls- door de invloed v~VJ. r_egens bijv.• j. Z!:Jl;fs; dicht v )i>an
wordt de toestand voor de plantengJ.•oe:j. hoogst QngJ.lnstig. Hij
b~staat hoofdzakelijk,uit klei, kan echter:plaatselijk·ook
zànderig zijn, vooral op de schoorwallen. HoE; ·dit:komt, zagen
we al. De uitwerking is duidelijk merkbe.aro
Hiermee hebben we de voornaamste bodemfactoren wel öeke~
ken. Zij vormen, zoals we z:i.en zullen, de basis voor een ver,..
klaring van de eigenaardigheden van de plantengroei. Zonder
voorkeunis ov~r deze dingen zullen we de vegeta:tie·-~,niet kunnen
begrijpen. Er zijn natuurlijk nog meer factoren die '•er invloed
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Opnamentabel Kwelder Dijkshoek. (Friesland)
Nummer f>Jl. ·
Perio< 1 2a 2 3a
3
4
5 i 6

.
l2bi 13

I
i 7 I8
9 i
i lOa 10 l nl 12~
?.!.t. ?.!. t. ?:~~~... 1.!i..~.d::. ~.!J ..~!0..!.t ;?..!.~---~--!..l.....l~. !.gJt..!. ~l . . . . ~.-~.8.. ±..!.1~j."!.!.±..j;±.~-~-..1.~. ~:2~t
f1 ~ ~- ., ~- .. ·- ~ .... ?..~--~- . . ~~.:;ie t-~~tr~-i~ t~--- ~--·:t· ;-~-~~ ~--~-~~~-:-~·-lt:1L.:. . .fr~·i·-~r-:·i·:t~-:-~·-j-~-~~--~-:-~---i~-~-~-I

Zeekraal

'·

V,

~~~~~;:fr~~d

. . :. .

1

..

~!:!: e~as

fL V. ............ +·:r·····:····:_·:~·-·:..r .. ···;·r·+········· '.......... ··········· ...........
fr. n ........ ··· +·:·2~---··:~-- ···:·y-~·-···-··············-···t·····-- ·········t~ ..
fl. v. ······ ................. H:·~-ïëf ·······:--·-1· :.........,.......... +····· .....

Lamsoor

fr.;i ::·::·.:·.:·_·::

f.t.:I..jT·:·ff····-·r·-···--·· r::-rJ·:.:·:!-++·;·rt. ······- J':T
:·r -~c;···r··-·-· ........... 3-:·2~2-~·2=i+-~I···j·--··-·::;--- ····:~c

Le:p el blad

h·:·ïö. . . . . .-f'. . . . ·····4r--·····--f-:;:·:·ï-~......,_T_:·······:r.. -~..---1+-~T . . :T;

~=:~!~~~~f~rrie

-_~_-_-_·_· .·.:.r:·: : : f~.:t.~.j:..: ·:~ -~ ::L:~:: : ::J(; :: l:t:: t~: t~~~;;r:t~~:

fr.v ..... _·····1· ..... .1-.....

···l····· . -f .........

· ...... ;···· ..

êtandplaatsgegeyens:
. ··
_,
2
1. Be<:}rpkkïng lO%, m U • Z • (uit zomer-·
c m hoae begroeiing. Slik.·
dij'k)·:, 30 ..
met. s.chelpen,;eriodiek onder water
2a. 90::&, lOm u. z . , 1 o cm, hogere meestal droog blijvende z and:i, ge schelp en
bu~
t ·
·
2
' !~~' e:e~ eu~~t ~r!~t ::: v~:i tv~~!~::
•likkig,

.•

·+·. -: . ·--1-·..--.... t!. ·····y~i·----· . î"...........i2-:T·:l-· . · -. .T+·:T--'LTf······-- · a. a~ ~io~~k:n~ :~~tt!~, ~ie~ :r!~~ 88
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Nadere gegeven~~~r o~~~~~~ De o:prikmen zijn
gemaakt op 15 Augustus 1943.
:'
Nadere gegevens over de :periodiciteit:
tepelblad in 2a en 3a fl.; verder v.
Engels gras in 2a en 3a fr, verder fl.
Zeeaster in 2
fl.,verder v.
Ger. schijnspurrie buiten 2e schoorwal
fr, ·er binnen _fl.
Zeemelkkruid buiten 2e schoorwal fr.,
er binnen v.

f.z.,

40 om. :Di'epe· sloot
l2a. 100%, 280m
langs de d:llk, niet beweid(.Sltikkig
vochtig. Be~roeiïng veel zîlter. In
sloot staat water.
12b lOO%, \Î:::>mu.z.(so cm. Als 12 !i.,tegen slootoever fraaie Obionepo1.
13. 100%, 300m u.z., 10 om. Dijkhelling
30%; gemaaid, zware klei. Noordhelling, vrijwel zoet, kalkrijk, normaal
weiland-karakter.

"1. 60%, 100 .in V .z~ ,30 cm als 5.·'
s. so;6,120m:u.z. ,20 om:.Ites hoger en
geslotener,minder nat,meer afgegraasd,weer graslan"d,
.
9. lOO;fo,l30m U.z~:,l5 em.Iets hoger,
zanderiger,droger,gesloten grasl.
vlak, beweid. ·
:; .
lOa S0%,130m U.Z. 30cm.Slootk~t.als
9,niet beweid,nattGr.
..
l.O. 100;fo,l40m U.Z.,1_5 om.Engels .. grasaspeot vormend,droog,iets zandig,
vlak voor de schoorwal.
,.
.
11, lOOïo, 150m U. Z., 10 cm._± 30 cm h_oge,
dan 10, vloedlijn met veel aan~
s:poelsei,walletje,droog, begroeiir.
in :pollen.
~

,,

t·-----------------------------------------..,-.;::::-..·-···------·-·----------..--··"·····

- 14 op uitoefenen. Die.kunnen we echter beter in verband met de

pla~tengroei. zelf. be'sprekèn.

c.: De Plantengroei: Het uiterlijk van e_en: land.séhap wordt
meestal· in· hoge màte bepaald ·door deplantengrpei .•. Di.t_ .bl:j..jkt
ook al·· daaruit·, aat. w.e. als we. eèn lands,chl't.P karak:térisereP," en..
beno.emen willen, s:pr-ekën v.an bos, heide; korenveld eti.z. ]lp .. :.,
zijn wel uitzonderingen op deze regel, maa~ toën . behe.e'rs!l;;_de
v~gétatie meestal de indruk,: die' we van een ·landschap. heb'):ïen.
De. p-la.nt.eng.:t'oei van de kwelder nu,: ·1'llrtopnd e~.n sterk
·
halvphiele inslag, die van. de kust naar' de \:dijk toe afneemt •. ·
Op het .d;i.jkliohaa:~,u ...zelf tr.edei:.t d.e zoutplanten helemàal terug (~t
De ·verklaring ·hi-er.van: hebb'en. we in B. al gav.onden_,,., ·
'
Behal ye .dit .. i à ·er nog een -andere factor, die d'e b'3gr:o,oi::-,
ing, behe·e.rst'. n.l. het ihten:si_è,te. gebruik:. door be'Neid;i.ng voor.:,·.
al; alin.hooiland: ~,~-.ordt·· de.z·e lcwel(i;er, 01~ trouweris d/3 lcy~;eld'er ·
in't !:~.l·gemè·en,. niet .zo dikwijls· 'gebrl;d]~".;,";·;oit is ;L!i zo:ve·x·b:i
van. bel·ahg1. dat nie;t aH..e be-es"t<m· het graiJ eir.en .kö:.rt afgra'Ziéri
Vooral schapen ·z.ijn· daar meest.e;gs_ in. Dit hi3-;;f.:t twe& bolang.,;"· ·
r·i.jk~ :g·~:volgen.: Ten .e.~r,ste· woritt -·de. op:<::ömst .v.a_l;l EHm iets weH1d~:::·iger palntengr.oei?. die, vooral hi<>:r hog,e_ eïser. s~elt en zt:Jur
kw.atsbaar-i.~,- daaTdoo:~· tegengegaan 9 En ten..:twede·benioflilijkt"
het :in ho_ge mat·e d.e c_i:j;feriY,lg :van. cl.e opn~nien, · öTI:idát "dikvd.~ls
het aand .,el, vooraiL '!'all·· de. vers.chillende graseen in een p::·oefvlakte. niet o~ heel, :rn:ö·ê'Üijlc 'i$' vas.t t9 stellen. Eie:ca.an i.s
het ook, te wijten, ëtat dè sqo.rtenli,jst wel eens lacUJ.'l_es kan
vertonen~.en: :te beperkt- kan zijn..
· ·
Onder het _hoofd 11 Nadere gegeveü.s 11 vinden' we' -de •gegevens
over plaats, beà.ekking en O!')cqlogie van d.e vers-chil'l'en<le óp.· .]
name,n .. We, zi.jn bij de :keuze. van. de proefvlakten. heel systema-·
tisch te werk gegaan o;n hebb_en: dwars o-v-er de kwelder een lijn·Q -~
. getrok~Elil,' Van de kust tot à.e voet van de .dijk. ·F..:ierop hebben . '
·I
we op vrij regelmatige· afstanden een proefvlak'te· van telkens!:~ en vierkante. mete;r. opgenomen.· De p·:::groeiing· was· zeer ·homogeen·
e.n daardoor de lcl~ine ·vlakte volkomen toereikend. Dit· is de ·ge-·
woon genummerde serie. Op. regelmatige afstanden wordt de kweld-e;r nog d,oorsneden, doo! (>loten, die van zee naar de brede afwaterin~s.J.oot. aan de .voet van de grote dijk lopen. Deze sloten
z·ijn bij eb meesta:1 dr_oog, _maar, hebben toch een st ~:::-ke wijziging van de begroeiing tot- gevo],g, die bli.jkt uit een overheersen van de meer halophiele planten. Ook is hier meestal minder

e·
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door de schapen afgegraasd, waardoor enki'llE:l' planten, ais"' lamsoor en Obione zich uitsluitend hier vertonen, hoewel ze fn andere kwelders so"ms sterk kunnen domineren~ Evenals· deze sloot~
kant.en,. kregen ook ènkele andere ~unten met enigzins· afwijken..de en niet in de reeks passende omstandigheden, "die toch· wel
belangrijk 'waren voor ·een aanvulling V"an" het ·beeld,,·~en óp"nà.Jne
die door een a., '3rachter onderscheiden wor.dt van d-e. -serie: opname, waar hïj bij hoort.
·
··
·
Het resultaat van de opnamen is verwerkt in·de tabel~'Waar
de :plantrm zogoed mogelijk naar· :presentie·;· ·dus het vborkoinen
in het grootste aantal opnamen zijn gerangschikt'." ..B.i'j"· elke: .
pls.nt dP -gewone cyfers, de tekens· voor bloei 9 v~uchtdi>age.nd of
vegatièf stadium en soms de vita1ite:i:tsgraad., cÜ.eb.v~ bij Zee
kraal op opname. 10 vlek voor de grote sloot en in 12a aah de
kant :daarvan duidelijk de invioed van het· zoute~ water van diE
sloot aanduidt.
·
. 'Laten we nu tr".,chten aan "ie h'l.nd van ·ae opna'l'"'ntabe1 -"en
·v~ •liagram II, dat een d.o.orsn0ie doo-ro 0 e k<h··üders geeft, de
·begroeiing van. zee la!).dinwaarts bekijken.
·
Hét e;i,genlijke "IJ'{,ad is hier heel eenvoudig, een betrekk<:J;
lijk smalle, to-Gaa~. ónbegroeid9 sl"ikkcnzoom~ die bij hoog wa-·
ter geheel onde:rlöopt ~-ri eindigt aan de_ voet . van de zomerdijk .
. Dez(;: zomerdijl: vormt ds'·ui terste grens Ya:n d':l opnamereeks en
·.v1;1n )liertii t "is de ;plaáts vàn alle opnamen opgegeven, De kvwJ.de:r,·is. maar betrekkelijk sinal en de afstand van zomerd~jk to-t
Z~èdijk slechts . ongeveer d~ieh<mderd meter,.
·
'
, ·' De zomerr:.Ljk bestaat uit ee:ri ·paalv1ering ·met stenen, ligt
,,, hoog genoog om té' mak:enj dat 1 S zomers· ··tfe kwelder· Vl.'ijwel •·niet
. onderloopt en is 'tö.ch zo opên, d.at·, er -vla:k i;l.chter noif. een ·
(. · slikkenrand is, waar het water· -vrij ~oegan!3' heèft. Dit weerspiegelt. zich in Opname I. die maar één soort kent BIJ, een Z8(1T
kleina bedekking heeft. Het is niet meer dari een enkel bosje
zeekraal. Vlak hi.erachter krijgen we de eei·ste schoornè.l. Beide opnamen 2 en 2a, zijn hiervm afkomstig.
De schoorwal
.
.
/
. is
vrij hoog, zeker 30 cm boven de s1ikzCOm en sterk zandig.'Hij
is door .afslg enigszins in kop-pen en bulten verdeeld, ,D<'.Ior de
geulen heeft het water nog enigszins toegang tot het terrein
erachter, wat ook uit de opnamen blijkt, maar daarover.straks.
Op de schoorwal neemt het soortenaantal ineens toe, ook
met een paar planten, die daarna weer een poosje verdwijnen,
engelsgras en Lepelblad. Ook domineert thans niet Zeekraal.

f
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maar kwelder&\~~":Een:andel:''~pvallend v~rsch~jnsel is de toenamë v.~· de bedekk:i-!lgsgraad. .
.
De helling va.p de. schoorwal naar de andere. zijde is veel
flauwer.l de· overgang dan o~k geleidelijk~r. Typi;:~ch ?-a, dat ·
opn$;mè 3a: nog veel overeenkomst met die van dè schoorwal vertoont~ --ofs.choon_ in heel.. a11d.ere omstariAigheden, !ï~ 1.
een
slootkfl.nt. Opn9.llle 3 heeft nog tauielijle .het graslärid.karakter
behoûáeh ·me+ . ·overheersing van kwelcîeig:r:',a..s (4, 5), maar·· daarna
neemt zo~e.l de bedekkingsgr.aad als het soortenaantal sterk af;
terwirjl de -heerschappij vari kweldergras ·op zeekraal 'overgaat.
Dit' '\ia.a:t· _gepaard met. eeh veel na,tter wcirde!). van het ter:l:•_eïn, '(;,1
dà.t·)·:-n:U. uit .grasbu:lten bes.taat .met diepe watergaten ertussen,
_,.
waa):'iri zeekraal·: groeit. Steeds, lil van het .begin blijft ~het .
schörrenkruid een .trouwe, dgch weinig opvallende begeleider.
Pas bij opna!:Je 8 verandert het lcarakter dèoreen sterker
naar. -voren. komen van kweldergras en het optreden van' enkele
andère planten, zoals. Engelsgras, !lat zijn hoogtepunt tegemoet
gaat. Het terrei-n. ;is hier droger, vertoont meer een graslandka):'akter en wor.dt: ook dir.eet meer beveid, ..ó wanhoop. ·
... Misschien·, d,at we hi.er ook .vah een in het terrein weinig
gep!'ononeeerd ter:ras mogen spreken ... F.et kan echter- ook het begüi van de helling· zijn naar de -~ukomende heèl sprekende
schoOrwaL Opname ~---hoort hier ook nog bij.
Dan wijzigt zi.ch he.t .. aspect~ doordat. in opname 10 het Engelsgl:-às' e~terk naar,_"ii;ol'en komt en hièr over de hele kWelder .
met,:de zee parallel. een strool~ ·vormt' diè al van verre. door de.
bloémen opvalt;. Het· terrein is hi.E:r. .ook veel zandèriger,. evenai Ei: de eerste plaats, waar. E.G.voork'IÎram, vlak a,an zee~ Ook een
'paàr andere planten komen zich bij het gezelsChap voegen.
. . De twede schoorwal is als eeh 'v<ral in het terrein ziöht- A1T:
baar ~n too~i:_-éook een duidelijke V'3randerin~. ~n de v~getatie. .
Tot h~er is, uat hoog water soms komt en we v~nden h~er een
·vlo~dlijn van schelpen·, riet e;n andere rommel, die er maar
stilletjes lig-t. te verrotten. Dit brengt aÜeriei nieuwe stoffen in de grond, voornamelijk stikstof en dat blijkt ook uit
.een oesoheiden. vloedmerkgezel schap, dat g'skenmerkt wordt. door
Spieábladmelde. Tegelijk begint hier de vegetatie van de hoge
kwelder met Kweèk en Rood zwenkg;ra;s. Eie~door kunhen ·we hier
. een; twede duiilelijke scheid.ing in de bouw·. onderkennen, die
voóral opvalt in de lengte van de soortf.mlijs'j;. . . :
Het is jar.:~mer, dat de toestan·G. van het gras, . ongeveer 2cm,

a.a.n
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.:; 17 hef. onmogelijk maakte, 0~ ~:der opnamen te m~;tken, zcm~er :er.
c.p een ge'.'lleldige manier~:. de. pet naai' te. gooien. Toch :?;ou 1
dat wel niet veel V0rrassingen meer gebracht hebben. Het ter~
rein is verder heel gelijkmatig, zonder veel afwis_selt:ng~to.t~
aan de. voet van de :lijk .toe.
.. .
·
; . · · : · . .:~
Daar loopt een :die_re sloot' .die altijd water .bevat
door ;prikkeldraa:Ptis: afgescheiden,. ·dus nie,t" a:fgeáaas.d~ ·. _Hiè;i'. ·
'is de begroeiing inerens weer veel zouter en zelfs. 1tèl'~.on:eri. '.'''
·zich enkele nog niet aangetroffen echte zoutplan;ten aia .Obiç)de
. en' het neusje vari de z;alm, Zseweeg'bree. Ook de :iieekraal _pe.,,.'.
{ :l'er-,ft hier zijn laatste glorie, evenals het ·tr.ou~ve S.chcir+-eri~
kruid, dat ons verder de he'l_e kw.eldP.r door ve;rge·ze1~ heef't. ~
De op:Uamr:m:reeks besluit met een opnam;,; een ·paar mete.r.
tegen de dijk omhoog, die in samenstèlling toont, dat de invlo.ed v'an hèt zout. hier 'al tot. een minimum geredqceerd is. .
..slecht enkele zoutolanten en nog de minst kieskeurige en veel
nieu~e, die; karald~ristiek zijrL voor cle normale' grasranden en
wegdij.ken iri. FJ;':i,eslan:d, · voor gewoon weiland •ook. ·
Hiertb.sst;~ndoör lopen enkèie slootkant opnamen, di~ telkens het zoutê . ·karàkter weer êvéri. accentiloren en
hun ontw:i.J~keling
achter zijn bi,i de ·nqrmale opname .. op de?.è;ifde
hoogtè. ':1alk8 • faotor hier nu• het 3Waarste weegt, het Wa~er of
het zout,. zou ik nie·~ zonder meer-. durv.:m uitmaken. .. ....
· ·
Interessant Hl ook' het bèdekkingsoyfer, .d,át een dJ]:~delijkro iJ:lz~n1:ing:vertoont na dè .:;erste .schoorwal~ Het ..cyfe.r.van de
~beg.roeiin'gsho'ogte heeft eigenlijk .a'lleeh maar zin, omdat er
uit: 'j{on wordf.n a-fgeleid, waar gegraasd is. en. '?•aar n~et en dan
ook weer van enige bet&kenis is voor· de .tOe~·:te.nd· van.-, de .bodem,
,( ·:rel ;is van heol veel belan-g bij derge,lijl~ on:lerzoek de lijst
met oeoolo·gisch!:l gegevens, diP. niet uitgebreid gtmoeg kan zijn
SC'hrijf nlles op, wat je maar met mogelijkheid kunt bedenken.
Het 'zal lateT het beei1d in menig ·opz.ic.ht kunnen verhelderen en
a.fronden.
. Van dei twee voornaamste soorten h.ebb.en we eep. grafiek getekend van hun gecombineerde-soha.t:tingscyf:er •..Ds ~liekgraad is
min of meo.r voorbeseflikt en dus nie-t van. zö dil'ec.t belang. In
dit grafiekje zien we duidelijk de beide schoorwallen wéerspie
geld in een toename vàn het kweldergras .en .een vermindering
van de zeekraal.(Diagram III) Typisch is vooral, hoe deze beide planten elkaar binnen zekere grenzen uitsluiten. Deze gra-
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fiek alle.en .. al zou voldoenÇ.e wezen om de bouw van de kwelder
uit djn ··plantengroei af te J,éiQ.en. .
. .
.
Hiermèe zijn we aan het eind van onze beschouwing over
deze kwelder en zijn begr~eiimg. Die· ba-groeiing is· arm 1 de
kweldèr klein, het onderzoek dus eenzijdig en onvolledig.- Niet
eens een behoorlijk. vast stellen ·van assoc1).ties eri ·hun grenzen bleek mogelijk •. Maar wi,i wilden hiermee aantone~, da~, behalve het systematische w~;rrk, dat nog zo'n grÇJot de~l"uititia?,kt
van onze Soc. bezig~eden, het' vaststellen en determineren vim
gemeenschappen, er ook. in andere riohtinçr w~t niet. onze opnamen
te bereiken is. Dat .we 'de bouw yan een: vegetat;i.~ met.· deze
thoda wel enigsz;lns geb~ekkig, wel eenzijdig., maar tobh in-·
structief e.fl varhelderend kunnen ~agaan. Dat we alle:rm·. maar .
niet moaten terugschr:lkken· VOOr h~'t maken· v·an: gevolgtT~ekkingen
wat altijd mäg~ ·!üs we er 'me.ar niët 'in bestarren 9-n st9ieds: tót
herzhning bereid b'lijven, ·Dan zäl: d8 sociologià ons:·maer kunnen brengen, ook naaf· de oacologische kant~ . dan het' mak'en van
. opnamen. allèen en hèt trekk'en· van ~onclusies eruit.·. Mocht: dit
st~je, §lr toe: bij'gé-dragen heb"?en, deze mogelijkheid. nog 'e-er1~
du.:i,del~Jk> ~;ili ..·O:e .hana:'·-van een wel heel, geinakkeltjk·vöorbeeld
V(JO:i:' .bi.èn -te st'ellen· en· sonuilige:ri aan te spbren:, hun krachûm
. 9ok ee~s ·ó:P dit gebied.te beproeven, ,dan· is· ons· doel bereikt;
.Zo zou je'· dit meer een ·programma kunnen noemen met een voOrbeeld, . t:dan' een zelfstaridi,ise 'Studie'. We zullen het héel. pret.:..
tig vinden, 'als eventuele' belangst~llrmde er eens met ons over wilden córrespondereh. He!ü'·' ondérwerp is nieuw en het is·:.. ·
moeilijk. Maar. ·in s~menwarking" kunnèn we veai berèiken·en wellicht nog we.er een nieuwe zij.de toeveegcm aan het veel vlakkig,
lichaam, dat onze natuurstudie. is..
.
.
· ·
· ·
·
Tjeerd en Mies van Andel. · "t!J':

me:e;,

· D.· Litteratuur: i; ·Dr.A.SÓheygrond, Plantengemeenschappen in:
Het laven der planten; onder red. van Th. Weevers.
2. ])r. D.M.de Vries; De plantengroei van de aanslibbingen in
het Noordan van Nederland. in:· Botanische Landschapsstudies
door Feekes, Scheygrond en de Vries.
·
· 3. H.J .van Langendonck, Inleiding tot de phYtöéiociologisch.e ·
studie der schorren. Natuuren Tijdschrift 1931 •
. 4. J.G.Sloff,Planten langs de schelde, Natur'a 1936.
5. J. G.Sloff, De buitendijkse fR:ora van Schouwen en Duiveland.
Naturà 1937.

Kampte'chniscb verslag van het congres van. dé sociol•ogen:grar.e;p1··
op 7,8 en 9 Ja17-uarf. 1944 t~ Pu·tten gehQuden. · '· ·:·
' ::_;;~.. .·1·~-·:~:·.;
In alie·opzichten mag dit oorigr.:;sje gesÛagd'genoemd wö'r,;.
den, en dit is' niet bepaald te dllllkeri. aari he"Ç niooie. weer; öf:
het le~~kere ete·n, maar aan het enthousiasme vim de 27""~deelne:... :.
mers. Van alle kanten waren ze gekomen; ui i: het Noo~èl.en; · Züi..:..-:·
den, Oost'en en Westen, geladen met' goede" voornemens·. (:;11, van·dit:
weekend iets:''lsoeds te maken en dit is gelukt, boven ·verwach:ting goed gelukt zelfs. Vrijdagavond e.l .opende· Haris de 'Ver gade.
( ring nadat ieder zich rond gegeten had aà:q' pr•ak vän gegïste
zuurkool,· en de hele verdere avond werd bastë~daen·discussie;s
over het wel Em wee van de s·jocgroep. Zat:àrdàg bracht ons een·:
hele-dagexcursie onder "leiding van Victor Westhoff. Deze -excursie. :!.s voor vel.en een soort openbaring gew·:·est •• :In het
S'pelilderbos hebben we. ons verdrongen om een b'e).lk; 'die prachtig
begroeid was met kJrstmossen~ 'ln waarvàn ..we' dan/ook een opname
gemaakt hepben. ])e. belarigste:J.ling: voor "mö~~èiJ. W.'è:.s nu' gewekt'
e:rr iedereen voelde. zich gero~pen,~. !'!-lle· :bori!en. :in dG' buurt äf te
g:täzón op _zof)k naar weer nieuwe s~o.f:tÉm •.• T?t: 6\:izé'F .t#6te vreugde vendon we het pluimstaar:tmos en i:>J.';).gerilos,, zodat de stemming
in stijg;::mde lijn 'zich bleef ont·:rikk.eleii .• Een mos zonder Neder
iand:se 1iEiam 'w.erd gedoopt; korstboommos ,. ~iio zochten ijv:e;vig op
de natte grond naar 11 gekke bolletjes, "'a.·i~· van de aarde houdenn 1
kortom, iedeJ:!ef1n brandde van een heilig soc.iologisch vuur,
dat zelfs door de miezerige regen niet geblust kon worden.De
èXCUrsie kw8Jrn ób een UU!'' of zes pas thuis t en hoewel de aard;_
a-ppelen· nog meer net gejast. warÊm ·door een stel' opcffere'nde ~:
( 1ieden, en het eten dus nog ·lang'. niet in. z~ch"b was' werd. geen
· .l{laoht · gehoord. Nadat we ve-:reerd ·waTen met een bezoek van de
grllne Polizei, begon Victor.met zijn. praatje over:Phoenologie
in verband met sociologie, levensvormen v~n planten en· derg.
Eoewel hierover ook het een en· and8r in ds.Inleiding staat,
waren allen vol belangstelling, de tijd· vioog om,/en toén om
half twaalf de zuurkool opgediend werd, had.UAn we bijna kunnen
zeggen: nu .al? De volgende IÁQ~gen werd de vergadr'!ring vGortgezet. Ook nu had deze een a:Merplezierigst verloop, en geen
'-'l[anklank werd gehoord, behalve misschien een paar pessimisti~·
sChe ui tsprak:en vah den voorzitter, die ecliter door ·het opti-misme van de rest te niet gedaan werden. Vele plannen werden

- 20 'Foma.13-~t· voor dezen zomer, die zeker uitvqerbaar zijn. Oln

tv;aalf uur werd de vergadering gesloten en toen had je die sooiologèn eens moet en zien. en hor~n: vooruit jongens, ·gauw ei en :
opnaDJe van dat prachtige· eikenberkenbos: eten? Doen:wa .niet, ,.,
dat komt nog wel e~ns. En .daar gingen ze, in de regén, .:1Jlet.. lege. magen, maar met' het potlood. en opnamehoek gewapend~ Nád!iit
het merendeel vert~okken ·was, installeèrd.e
rest zich Cilll cie
open haard en praa''Gte nog ee.n beetje· na. Het nakampjF.l werd· fi0kenmerkt door dweilen en boenen, .schrobben ·en vegen·, en lekke-·
r~:~. pan.<'iekoeicen.
·
·
.
·
· Nog eïen paar opmerking.e11 in het· algemeen: het is: hié:P: b('7;.'
wezen, dat eten ni'et d,e belengl•ijkste factor is voor;, het wel-~
slagen vrui een karr:p·~ galukkig niet! Natti1.1.rlij:tc, de. papZondag·
én de .:panne~coeké.l Zato:rd:e.g werden
gewaarder:.)rcl, maar li.'(li;-',
bt:üangrijkstc i.s· de goede wil' v-an ·d.~ · deelnem.:n.·s·. fin •ian:: on-..,
·, danks de aanmerkingen op de mens eh~ r3.ie zo nu en· dan· over eè·n.
u.sjocg•3est 1; praten? blijkt die toch: wel 'degelijk tt. bestäan~
over:;J,l j ·,vaar geestdriftige sjokJÇers ()ij alkaar zijn. ·Dank
,·.
meet b'ier gebracht worden aar.\. '\(Lc·tor en Uet tie~ di~ zich .nog
zo helemaal in deze geest tÜuis kunnen V'Jelen; nan. alle deel-..
· r1emer.s i en niet te vergetei'l aim Ever~5 e1i .Hi Boom 9 diè ons
, zeer ter .wille weren.
,
. ypor den secretaris,, die wegen~ ziekte verhinderd was. ,

de

zer;i·

Gortie

Jansen~

,

Kort vers·1.ag ifEJ.n cle Jaarvergaderir:-5 -va.:a de Sociologengroep ··
op Vr::i,jdag 7 ën Zondag 9 :Jailiiari in' Piittén.
·
1. Op~ning d.oe>r dsn Voorzitter 6n 7.30
2.. Geen ingekomen st:J.kken.Medadeling,4at de secr.wegens -~iekÜ~
verhinderd is.
·
"·'
:3. Jaarversl~g secretaris i943.0hèl.er d:ánlc go'edgekew.:rd.
•
4. Jaarverslàg Penningmeester l'\143-.; Idem
5. Verslag K~scommissie. Idem'·
· 6. Begroting penningroeester 1944.0mfiogelijk te maken•
• 7 .Jaarverslag redacteur.Behoudens enige stijl-en taalfouten
goedgekeurd·•
'' .
.. ··
.
8. Bespreking .Kruipnieuws I 43.' Graag éens een vers'lagjè van
de sociologische reisultaten van weekenends. Op oproepen voor
medewerking dient beter gelet te 'worden. .
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·9~ Kruipnieuws ],944. 5 nummers

(

(

~

.'

:

+ 1 jubileumn~er~ Mi'sschie.n
.
. . .•
~

een gecombineerde Krt<ipnieuws-Eruptie.
. .. , .
..
10. Ui tingen 1943. Hoewel .op de .j aarver.gad~ring in 1',943 .pe,..,
sl~ten was' g_een weekertds te houden werd~ri we er .. ~envou~ii .·
toe gedwongen ·door het enthousiasme van de.led~n:;. d'i:e i?r riog
·meer· willen ·hebben. De kaderavonden vielen zêêr in de 'sinaïilc ..
11. Ui tingen 1944,
. ·
· ·'·
··
Kamp: in principe zal dit gehouden 'worden samen met d.egeclogegroep en wel tussen Ommen en Mariënburg. Tijd: eerste week
van de zomerkampen.
Weekends: Per half jaar ~n een bei>aa:).de streak 1 weekend. De
leden kunnen er zelf altijd nog meer organiseren.
Kaderavonden: biJ elk kliekje sjoccers wordt een kaderleider
.aangesteld. Deze organiseert kaderavonden en leidt de werk.zaamhecien.
Enz.; le Onderzoek van Potamion, Ruppion en Litorellion. Dit
moet strikt wetenschappelijk gebeuren en beslist niet op z'n
Jan, boerefluHjes.
2e Pha.enologisch ond.erzoek in s"ciologisch v:>rband 9
3e Een centraal archief voor alle opnamen is op~ericht.
4e Medewerking aan het natuurbeschermingswerk ;:;.oor opsturen van opna.lllan aan,L.B.L.
12. Reglement bibliot.heek na wijziging goedgekeurd.
13. Samengewerkt wordt met gel; logengroep ~biosociologengroep
en Ned. Botanische Vereniging.
14. Beleid hestuur aanvaard (zonder applaus).
15, Nieuw bestuur: Voorz. Hans Sturm, Secr, Wim Klink,
Penn, adm. Gert.\.e Jansen, Red. Bouke de Jong.
16. Kascommissie: Mevr.N.Westhoff-de Jonchere, Han .Alta.
17. Rondvraag; enige opmerkingen over. het komende kamp.
(om toch iets. te zeggen)
18. Sluiting door Hans, Is zr.,ndags om 1 uur.
Voor den Secretaris: Gertie Jansen,
Mededelingen:
·.,:
1. Zeer voorlopig z~Jn de volgende weekends vastgesteld:
22 en 23 April voor het Zuiden
13 en 14 ~iei voor het Noorden.
10 en 11 Juni voor het Oostenlijk"MiGl.dello
2 en 3 Sept voor het Westelijk Midden.
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Wijziginge~ Zl.Jn zeer goe.d mo'gelijk ... Deze worden evenals'rü1dere bizonderheden è>ekénd géinaakt,. Zet al vast een s~hrapjè.
bij de datums.
.
· .J. ,.
· . •·
•
••.•
2 .• Tegelijk. met deze Kruipnieuws, ~èrschi.int los, de boeltEinlijst. Hiermee vervalt de nummerin,g yan· de vorige Kruipnieuws
Eventuele verànderïri.gen of aaitwinsten moei. _men zelf bijntmden.
Aanvragen voor boeken voorlopig richten to1;
Hans Sturm, 'Oude Gracht '263 bis, Utrecht •.•
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