fen gigantische heksenkring

Een g i g a n t i s c h e h e k s e n k r i n g
Th. van der Meer
Boslaan 321, 2231 TP Rijnsburg

Tijdens een excursie van de Universiteit Leiden eind augustus 2000 is op het duin
boven het veldstation de Klip een grote heksenkring van Grote Parasolzwam
aangetroffen. Een veldbezoek door Rob Kramer in september bracht aan het licht
dat het een kring was met een doorsnede van ongeveer 75 meter bestaande uit
ruim 60 vruchtllchamen van de parasolzwam met een hoed van zo'n 20 centimeter
doorsnede.
Theo van der Meer heeft op 21 september 2001 de heksenkring opnieuw bezocht
en de heksenkring opgemeten. De doorsnede was ongeveer 81 meter en de omtrek
ongeveer 262 meter

Groei
De groeisnelheld van heksenkringen wordt in zijn algemeenheid als laag
geschouwd. Dat is ook niet verwonderlijk als men bedenkt da de myceliumdraden
waaruit de heksenkring bestaat een doorsnede hebben van 0,01 mm. Hier gaat dit
echter niet op. In het grasland van voornamelijk duinriet was de plaats van de
heksenkring van het jaar 2000 in 2001 nog goed te herkennen door de veel
groenere kleur van het gras. Ook door het vergelijken van foto's van 2000 en 2001
was een hoge groeisnelheld van de heksenkring te herleiden.
Deze bedroeg ongeveer 1,40 meter!
Als 1,40 meter de gemiddelde groeisnelheld van deze heksenkring zou zijn, dan
betekent dit dat de start van de ontwikkeling van deze heksenkring ongeveer 55
jaar geleden moet zijn geweest. De start van de kring moet in ieder geval na het
einde van de Tweede Wereldoorlog liggen omdat het terrein in de oorlog
vergraven is voor bunkers.

—

Nader onderzoek

Om bovenstaande veronderstelling te toetsen is nader onderzoek nodig.
Aangezien de heksenkring va 2000 nog goed in de graslandvegetatie te zien was,
is het misschien mogelijk om op oude false-color luchtfoto's (uit 1975, 1980, 1985,
1990 en 1995) de heksenkring op te zoeken en zodoende meer duidelijkheid te
krijgen over de werkelijke gemiddelde groeisnelheld en daarmee de ouderdom van
de heksenkring.
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Figuur 1. Ligging van de heksenkring ten opzichte van het Wassenaarseslag en De Klip
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De groeisnelheld van de heksenkring is berekend aan de hand van de positie ten
opzichte van een grenspaal
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