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HET ONTSTAAN VAN MONSTRUOSITEITEN 
BIJ POELSLAKKEN 

Bij de studie van mollusken is een van de interessantste onderwerpen dat van de 
monstruositeiten, d.w.z. de abnormaal gevormd exemplaren. In de collectie 
van de meeste verzamelaars treffen we wel een aantal van deze afwijkingen aan 

en in vrijwel elk determineerwerk worden er enige afgebeeld. Maar het merkwaardige 
is dat bijna iedereen er genoegen mee neemt ze als abnormaliteiten te betitelen, zonder 
zich ooit af te vragen hoe deze abnormaliteiten tot stand komen. Ze worden slechts 
als een soort rariteiten in de verzameling bewaard. Waarschijnlijk moeten we de 
oorzaak van deze onverschilligheid juist zoeken in het woord „abnormaliteiten". Dit 
toch suggereert (hoewel niet noodzakelijk), dat de oorzaak van deze afwijkingen een 
inwendige is, die in het dier zelf gelegen is en dus moeilijk is op te sporen. Vele 
anderen gaan van het standpunt uit, dat deze afwijkingen toch niet erfelijk zijn en 
„dus" onbelangrijk. Beide opvattingen zijn, zoals we dadelijk zullen zien, onjuist. 

Immers, als we goed uitkijken waar en wanneer we ze vinden, dan blijkt al gauw, 
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dat verschillende monstruositeiten niet ontstaan door duistere inwendige oorzaken, 
maar door invloeden van het milieu; dus dat ze veroorzaakt worden door de uit
wendige omstandigheden waaronder de dieren leven. Erfelijk zijn deze afwijkingen 
meestal niet, maar het bestuderen van de omstandigheden waaronder ze ontstaan, 
geeft ons een inzicht in de eisen die de dieren aan hun milieu stellen en welke in
vloeden er van de omgeving op het dier kunnen uitgaan. Als zodanig zijn ze zeker 
interessant en de moeite van het bestuderen waard. 

De meest opvallende en daardoor best bekende monstruositeiten zijn de scalariden 
en subscalariden, die de trots van menige verzamelaar uitmaken door hun zeldzaam
heid. Hierbij is de spiraal, volgens welke de schelp gewonden is, meer dan normaal 
uitgetrokken, waardoor de windingen niet op normale wijze tegen elkaar aan liggen, 
maar grotendeels of geheel van elkaar gescheiden zijn, zodat in extreme gevallen een 
open spiraal ontstaat. Over de wijze van ontstaan zijn de meningen nog verdeeld; 
trouwens deze schijnt voor de verschillende molluskensoorten ook verschillend te 
zijn. Bij de Posthorentjes (Planorbis) is waarschijnlijk gemaakt dat sterke algengroei, 
eventueel algaanslag op het huisje, daarvoor vaak verantwoordelijk is; bij de Pluim-
dragers (Valvata), waarbij ze vaak voorkomen, tast men over de oorzaak nog in het 
duister. Bij de Wijngaardslak (Helix pomatia L.), Tuinslak (Cepaea nemoralis L.) 
en vele andere landslakken blijken de eerste windingen vaak normaal te zijn, terwijl 
precies op de plaats waar de schelp scalariform begint te worden, een beschadiging 
in de vorm van een gerepareerde breuk te zien is. Deze beschadigingen kunnen o.a. 
ontstaan doordat mens of dier (vee) op de schelp getrapt heeft, of doordat een vogel 
getracht heeft de schelp stuk te slaan om de bewoner op te eten. 

Het is echter niet over scalariden dat ik wens uit te weiden, maar over een minder 
algemeen bekende vorm van monstruositeiten, die van diverse soorten Poelslakken 
{Limnaed) bekend is, doch waarvan men nergens in de literatuur een bevredigende 
verklaring vindt. Voor de bedoelde vorm van monstruositeiten bestaat geen aparte 
naam. Daar het gaat om onregelmatig opgeblazen gedeelten van de schelp, wil ik 
ze in het volgende kortweg aanduiden met „inflaties". 

J. W. Taylor (Monograph of the Land- and Freshwater Mollusca of the British 
Isles Vol. i) beeldt een exemplaar van Limnaea stagnalis L. af met een inflatie. Hij 
geeft zonder kritiek de mening van anderen weer, dat de oorzaak een plotselinge 
sterke toeneming van het voedsel zou wezen. Dit lijkt mij onjuist. Immers gunstiger 
voedselvoorwaarden zullen een harmonisch versnelde groei tot gevolg hebben en 
niet een zwelling gepaard met afronding van het dier, zoals voor het ontstaan van een 
inflatie nodig is (zie beneden). Bovendien kan ik me een dergelijke plotselinge ver
betering van de voedselpositie bij zulke alleseters, die hogere planten zowel als algen 
consumeren, detritus evenmin versmaden en aas als een delicatesse op hun menu 
hebben staan, moeilijk voorstellen. Hun tafel is altijd ruim voorzien. 

L. Germain (Faune de France Vol. XXI, Mollusques terrestres et fluviatiles, 1930, 
P- 335 fig- ï?) beeldt een viertal extreme gevallen af van Limnaea limosa L. ( = L. 
ovata Drap.) uit het Etang d'Osségor, Basses-Pyrénées, waarvan ik hier een tweetal 
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Fig. 1. Limnaea ovata Drap. uit het Etang 
d'Osségor. Naar L. Germain (1930). 

reproduceer (fig. 1), en vermeldt dergelijke exemplaren van Physa acuta Drap. uit 
de buurt van Rochefort-sur-Mer, Charente Inférieure. 'Hij vermeldt verder dat het 
Etang d'Osségor sterk zouthoudend is en dat 
de Physa's uit een bekken met warm, ijzer-
houdend water stammen, dat vrijwel zeker 
eveneens sterk zouthoudend is. Hij schrijft 
deze afwijkingen toe aan het hoge zoutge
halte en vergelijkt ze met de hypersecretie 
van kalk door landmoUusken van sterk kalk-
houdende bodem, waardoor deze vaak een on
regelmatig geribde en geplooide schelp krijgen. 

Er is hierbij echter een belangrijk verschil, 
dat hij over het hoofd ziet. Terwijl de 
hypersecreties van de landmoUusken uit dikke massieve plooien bestaan, waarin 
een teveel aan kalk wordt afgezet, zijn de afwijkingen van de genoemde waterslakken 
juist hoUe plooien, die niets dikker zijn dan de normale delen van de schelp en slechts 
plaatselijke verwijdingen van het inwendige van de schelp vormen. Dit is ook in 
overeenstemming met de feiten. Waar immers de landmoUusken op een kalkrijke 
bodem overvloed aan koolzure kalk ter beschikking hebben, dat gemakkehjk op te 
nemen is door het dier, zal juist in zouthoudend water de kalk vrijwel geheel neer
slaan in de vorm van moeilijk oplosbare calciumzouten. Het eerste müieu is dus 
kalkrijk, het andere juist extreem kalkarm. Deze twee vormen van monstruosi
teiten zijn dus geenszins gelijkwaardig en de inflaties zijn zeker geen hyperse
creties. 

Mogen we deze inflaties nu zo maar zonder meer aan een hoog zoutgehalte van het 
water toeschrijven? Bij oppervlakkige beschouwing is daar alle reden toe. Immers 

deze afwijkingen worden aUeen maar daar aan
getroffen waar het water brak is en de dieren in 
een miheu met een zo hoog zoutgehalte leven, als 
ze nog maar net kunnen verdragen. De beide 
Franse vindplaatsen hadden vrijwel zeker aUebei 
brak water. Uit ons land zijn deze afwijkingen nog 
niet vermeld, maar wij vonden ze van Limnaea ovata 
Drap. bij Middelburg, Augustus 1937 (fig. 2) en 
bij de Maaldrift tussen Leiden en Wassenaar, begin 
April 1947 (fig. 3), van Limnaea stagnalis L. Het 
eerste gebied is sterk, het tweede zeer zwak brak. In 
Duitsland, waar men vrijwel geen brakke wateren 
kent, schijnen ze te ontbreken, want D. Geyer 
(Unsere Land- und Süsswasser-Mollusken, 3e 

druk, 1927) die veel anomaheën vermeldt, noemt ze niet. 
Maar met zo'n verklaring moeten we geen genoegen nemen. Want hoe werkt dan 

Fig. 3. Limnaea ovata 
Drap. Middelburg, 

Augustus 1037. 
Fig. 3. Limnaea 

stagnalis L. 
Maaldrift, 

April 1947. 



36 Ö Q S Q S I S I S I S I S I DE LEVENDE NA TUUR 

dit hoge zoutgehalte? Wanneer we daarover gaan nadenken in verband met onze veld
waarnemingen, dan komen we tot de conclusie dat niet het hoge zoutgehalte als zo
danig, maar dat sterke wisselingen in het zoutgehalte van het miUeu voor deze 
misvormingen verantwoordelijk zijn. Deze sterke wisselingen kunnen echter alleen 
daar optreden waar normaliter een hoog zoutgehalte heerst. De plotselinge ver
lagingen van het zoutgehalte treden dan op door vermenging met zoutarm water, 
meestal in de vorm van hevige en langdurige regens. In geheel zoete bekkens hebben 
regens vrijwel geen invloed op de samenstelling van het milieu; daarom zullen in 
die gebieden nooit inflaties gevonden worden. 

Hoe werken nu deze schommelingen van het zoutgehalte van het milieu? De 
verklaring is eenvoudig. Ik moet daarvoor een lesproef je in de herinnering roepen, dat 
op de middelbare scholen, in de Plant- en Dierkunde- of Natuurkunde-lessen, altijd 
vertoond wordt om de osmose te demonstreren. 

In een glazen vat A (fig. 4) bevindt zich water. Daarin is ondergedompeld een 
glazen klokje, gevuld met een suikeroplossing en van onder stevig afgesloten met een 

dierlijk vlies, waarvoor meestal een varkensblaas gebruikt wordt. 
Het klokje zet zich bovenaan voort in een buis C. De suikeroplos
sing staat oorspronkelijk tot a. Wanneer we dit geheel nu een 
paar dagen laten staan, dan zien we het niveau van de vloeistof 
in C stijgen, waarna geen verdere stijging meer optreedt. Er 
heerst n.1. een neiging om de concentraties van de vloeistoffen 
aan beide kanten van het vlies gelijk te maken. Dit kan doordat 
er suiker van B naar A gaat, of doordat er water van A naar 
B gaat. De varkensblaas laat echter aUeen maar water door en 
geen andere stoffen. De eerste mogelijkheid vervalt dus, en er 

0~ gaat water van A naar B, waardoor het niveau in de buis 
stijgt. Dit zou in het oneindige zo door kunnen gaan, omdat het 

r_ concentratie-verschil tussen A en B wel afneemt door verdunning 
van de suikeroplossing, maar nooit nul wordt, omdat alle suiker 
in B blijft. Echter door de stijging van de vloeistof in C komt 
er een steeds grotere hydrostatische druk op de varkensblaas 
te staan, evenredig met de lengte van ab. Deze druk werkt 
het toetreden van de watermoleculen in B tegen en wordt ten

slotte zo groot, dat er geen water meer naar binnen kan komen. Dan is de even-
wichtstoestand b bereikt. 

Op dit moment wordt de lesproef gauw afgebroken, want anders zouden de leer
lingen zien, dat de praktijk niet helemaal met de theorie klopt. Laten we alles n.1. 
rustig staan, dan zien we dat er op de lange duur toch een beetje suiker door de 
blaas heen komt, maar dit gaat heel langzaam. Dan wordt het concentratie-verschil 
tussen A en B iets kleiner dan aan de evenwichtstoestand beantwoordt, de hydro
statische druk van de vloeistofzuil is nu groter dan de osmotische druk; er heerst 
van binnenuit een overdruk op de blaas en er zal water van B naar A geperst worden, 

«* 

Fig. 4. Schema van 
de osmoseproef. 



HET ONTSTAAN VAN MONSTRUOSITEITEN BIJ POELSLAKKEN 37 

dus in omgekeerde richting als eerst. Het vloeistof-niveau in C daalt dan weer en 
dit gaat heel langzaam zo door, tot de concentraties in A en B tenslotte gelijk zijn; 
het niveau in de buis is dan weer tot a teruggezakt. 

Wat heeft dit alles nu met onze Poelslakken te maken? Het lichaam van de slak 
is te vergeUjken met de klok met suikeroplossing. De lichaamsvloeistof (bloed e.d.) 
bestaat uit water, met daarin opgelost een aantal stoffen (o.a. zouten), die zich net als 
de suiker uit onze proef gedragen. Het dierlijk vlies dat het Uchaam van de omgeving 
scheidt is de huid, die in dit opzicht dezelfde eigenschappen heeft als de varkensblaas. 

Door langdurig verbUjf in die omgeving correspondeert de toestand van het dier 
met de eindtoestand van onze proef. De concentraties van lichaamsvloeistof en milieu 
zijn ongeveer gelijk, wanneer we enkele hier niet ter zake doende complicaties ver
waarlozen. In een miheu met hoog zoutgehalte zal dus ook het hchaamsvocht een 
hoge concentratie hebben. Nu laten we het een paar dagen stortregenen. Dat betekent 
daling van het zoutgehalte van het milieu, want regenwater bevat haast geen zouten. 
Maar nu is de concentratie van het milieu kleiner dan van de lichaamsvloeistof. Er zal 
dus water in het dier binnendringen, om het evenwicht te herstellen. Aan de slak zit 
geen stijgbuis zoals aan de glazen klok; het lichaam van de slak zal dus opzwellen. 
Omdat er nu geen niveauverschil ontstaat zal er geen hydrostatische druk optreden, 
maar door het uitrekken van de weefsels ontstaat een druk, de z.g. weefselspanning, 
die dezelfde werking uitoefent als de hydrostatische druk en aan het binnendringende 
water paal en perk stelt, zodat er een nieuw evenwicht ontstaat. De slak blijft echter 
niet zo opgezwoUen. Als de concentratie van het milieu lang laag blijft, dan zullen 
erop den duur, net als in onze proef, zouten en dus ook water uit de lichaamsvloeistof 
door de huid naar buiten gaan, om de concentraties binnen en buiten weer gehjk te 
maken en het dier zijn normale proporties terug te geven. Doch ook op andere wijze 
kan de concentratie van de hchaamsvloeistof weer aangepast worden aan die van de 
omgeving. N.1. wanneer na de regens de zon weer flink gaat schijnen, kan in korte 
tijd, vooral in zulke zuidelijke streken als het Etang d'Osségor, weer veel water uit 
het milieu verdampen en dit zijn oorspronkelijke hoge concentratie terug krijgen, 
waardoor het overtollige water weer aan de slak onttrokken wordt. 

Dit alles heeft betrekking op het weke lichaam van de slak; maar welke invloed heeft 
dit nu op het huisje? Het volume van het huisje is zo groot, dat het dier er net in past. 
Het lichaam is omgeven door een huidplooi, de z.g. mantel, waarvan de rand samen
valt met de rand van de mondopening van het huisje. Het is juist deze mantelrand 
die het huisje vormt, door afscheiden van kalk. Wanneer het dier groeit, zal het 
lichaam langer worden. De mantelrand ligt dan niet meer tegen, maar vóór de schelp-
rand en vormt dan een nieuw stukje aan de schelp. Zo ontstaat zeer geleidelijk 
de regelmatig gewonden en langzaam wijder wordende, spiraalvormige buis. 

Wanneer het dier echter door abnormale wateropneming plotseling sterk opzwelt, 
dan past het niet meer in zijn huisje; het puilt er uit. De natuurlijke reactie van het 
dier hierop is, om de schelp te vergroten, want het moet zich geheel kunnen bedekken. 
Heel eenvoudig, laat het dier net als bij groei een normaal, regelmatig stuk aan zijn 
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huisje zetten, dan is hij klaar. Dat lijkt erg verleidelijk, maar er is een bezwaar: Het is 
geen normale groei. Bij normale groei worden aUe proporties van het dier gelijkmatig 
groter. Hier echter betreft het een zwelling, een afronding van het Uchaam door druk 
van binnen uit. Dus de lengte neemt niet in dezelfde verhouding toe als de breedte 
en de dikte. Met name de spier, waarmee het dier aan de spil van zijn huisje vastzit, 
wordt niet ineens langer. Het dier wordt door zwelling uit zijn huisje gedreven, maar 
de spilspier laat geen verlenging toe. De naar buiten gedrongen delen, o.a. de mantel
rand, zullen dus niet de vorm van een mooie buisvormige verlenging van het dier 
aannemen, zoals bij groei; maar ze zullen teruggehouden worden en om de schelprand 
heen puilen als een worstvormige verdikking. Wanneer nu de mantelrand schelp
substantie gaat afscheiden, om het dier te bedekken, zal dit de vorm van die worst
vormige verdikking aannemen en er ontstaat een plooi op de schelp als in de figuren 
is aangegeven. Herneemt het dier nu na enige tijd zijn normale proporties, door 
aanpassing aan de nieuwe milieuconcentratie, dan is het huisje te wijd. Bij verdere 
groei zal het huisje zijn normale wijdte terugkrijgen. Op de verwijding volgt dus een 
even sneUe vernauwing, zoals in de gevonden schelpen ook inderdaad het geval is. 
Dit proces kan één keer plaats vinden, zoals in de Nederlandse exemplaren, maar 
het kan zich ook herhalen, getuige de figuren van Germain. 

Hoe staat het nu met onze veldwaarnemingen? Boven wees ik er al op dat het Etang 
d'Osségor sterk zouthoudend is en de bekkens bij Rochefort-sur-Mer waarschijnlijk 
eveneens. In die streken is de verdamping door sterke toevoer van zonnewarmte 
zeer groot. Daar is dus aan de voorwaarden voldaan. 

Op Walcheren liggen de verhoudingen enigszins anders. Het zoutgehalte van de 
binnenwateren is daar eveneens groot; sterke regenbuien kunnen daar inderdaad 
tijdelijk een sterke verzoeting van het water geven. Waarschijnlijk is daar de compen
satie echter door samenwerking van een aantal factoren tot stand gekomen. De ver
damping alleen zal daar wel niet sterk genoeg zijn, hoewel deze in de zomermaanden 
aanzienlijk kan wezen. Echter na hevige slagregens, als voor dit verschijnsel nood
zakelijk zijn, treedt direct het stoomgemaal in werking, om het overtollige water 
uit de polders weg te pompen. Door deze kunstmatig verlaagde waterstand in de 
polders komt echter meteen zout kwelwater uit de bodem naar boven, waarvan men 
daar ter plaatse veel last heeft. Hierdoor vindt spoedig herstel van de oorspronkelijke 
toestand plaats. 

Maar geen van beide mechanismen kunnen we verantwoordelijk stellen voor de 
inflaties van Limnaea stagnalis L. van de Maaldrift. Verdamping treedt daar in het 
vroege voorjaar zeker niet voldoende op en zoute kwel ontbreekt daar eveneens. 
Wanneer we echter met ons natuurkunde-boek in de hand, terugdenken aan de 
afgelopen strenge winter, dan ligt ook hier de verklaring voor de hand. Het water 
is daar niet geheel zoet, doch zeer zwak brak. Wanneer we een oplossing bevriezen, 
dan ontstaat er een laag zuiver ijs, terwijl alle opgeloste stoffen in de restvloeistof 
achter blijven. Deze laatste krijgt dus steeds hoger concentratie. Bedenken we nu dat 
de laatste winter de sloten vanaf begin Januari tot diep in Maart onafgebroken vrijwel 
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tot op de bodem bevroren waren en de restvloeistof erg gering was, dan mogen we 
wel aannemen dat de concentratie vrij hoog was. Aanvankelijk zal het slakkenlichaam 
gekrompen zijn, omdat de concentratie buiten hoger werd dan binnen. Doch daarop 
volgde langzame aanpassing, doordat er zouten naar binnen drongen. De slak hernam 
zijn normale omvang en binnen- en buiten-vloeistof hadden weer dezelfde, nu hoge, 
concentratie. In een paar dagen smolten plotseling sneeuw en ijs, nog gepaard met 
nieuwe sneeuw- en regenval. De sloten raakten boordevol en het milieu kreeg een 
veel lagere concentratie. Dit had hetzelfde effect als hevige regens: De slak zwol op, 
puilde uit zijn huisje en op de schelp ontstond een inflatie. Dat deze inflatie inderdaad 
na het afsmeken van het ijs ontstond, kunnen we daaraan zien, dat het hele huisje tot 
aan de verwijding chocolade-bruin gekleurd is, door het lange verblijf in de humus-
laag op de bodem van de sloot. Gedurende de winter groeien ze n.1. helemaal niet. 
Doch te beginnen bij de verwijding heeft de schelp de grijs-gele kleur van een normaal 
huisje. Dit deel moet dus inderdaad vlak na de vorstperiode gevormd zijn, omdat 
het dier kort daarop gevangen werd. Bij alle drie de exemplaren van de Maaldrift 
vinden we dit scherpe samenvallen van de kleurgrens met het begin van de inflatie. 

Ook hier dus een schommeling van het zoutgehalte van het milieu, hoewel door 
andere oorzaken. 

Bovenstaande beoogt niet meer te zijn dan een plausibele verklaring van het ont
staan van de inflaties bij Limnaea's, die gesteund wordt door veldwaarnemingen. Als 
zodanig bezit deze verklaring slechts een hoge mate van waarschijnlijkheid. Het 
definitieve bewijs moet door laboratoriumproeven geleverd worden. 

Het is weUicht dienstig er op te wijzen, dat overal waar in het bovenstaande ge
sproken wordt van een hoog zoutgehalte, dit in relatieve zin bedoeld is t.o.v. zoet 
water. In vergelijking met zeewater zijn deze wateren echter alle slechts zwak brak, 
want anders kunnen de Limnaea's er helemaal niet meer leven. 

Dat de plotsehnge opneming van vrij veel water door het slakkenUchaam, bij ver
laging van het zoutgehalte van het milieu, niet uit de duim gezogen is, weet ieder 
wie wel eens zeer vroeg in de ochtend, wanneer het gras nog kletsnat van regen of 
dauw is, onze fraai gekleurde Tuinslak {Cepaea nemoralis) verzameld heeft. Deze 
dieren hebben als alle landslakken een lichaamsvloeistof met een vrij hoog zout
gehalte, opdat ze weerstand kunnen bieden aan de sterke uitdroging waaraan ze zijn 
blootgesteld. Wanneer het gras nat is, dan komen ze voortdurend in aanraking met 
waterdruppels die geen zouten bevatten, waardoor dit water snel door de weefsels 
wordt opgenomen. Ook hier zien we een zo sterke zwelling, dat het dier na één nacht 
al helemaal uit zijn huisje puilt. Prikkelen we zo'n dier met een grasje, dan tracht het 
dit lichaamsdeel binnen het huisje terug te trekken, maar er is geen ruimte voor, 
waardoor tegelijk een ander deel er uit puilt. Bij deze soort en andere landslakken 
geeft deze zwelhng echter geen aanleiding tot abnormale schelpvorming, want bij 
de eerste stralen van de opkomende zon begint het lichaam reeds zijn overtollige 
water weer af te geven door verdamping en na een paar uur past hij al weer in zijn 
schelp. 



s a s a s i s i s i s i s a DE LEVENDE NA TUUR 

Ook andere waterdieren ondervinden de invloed van wisselingen van het zout
gehalte van het milieu. Wanneer de oorspronkelijke toestand zich hersteld heeft, is 
er niets meer van te zien, net zo min als aan het slakkenlichaam. Het slakkenhuisje 
is echter geen levend deel van het lichaam, maar slechts een dood afscheidingsproduct 
dat niet plastisch is. Daardoor en doordat het stukje voor stukje ontstaat, gedurende 
het gehele leven van het dier, is elk deel een weerspiegeling van de omstandigheden 
waaronder het dier 'eefde op het moment dat dat stuk:e van de schelp gevormd werd. 
Het slakkenhuisje is hierdoor een soort registreer-apparaat voor het oecologisch ver
leden van de slak. J. VAN DALSUM. 

Pesthuis. 

PLANTJES TELLEN OP VLIELAND 

Tijdens het botanisch onderzoek van Vlieland, deed zich de gelegenheid voor wat nauw
keuriger te letten op de gordels in de plantengroei en wel van zout-slikhoudcndc plekjes 
naar ontzilte hoger gelegen zandige terreingedeelten. In dit stukje zal hierover verslag 

worden uitgebracht. Het beste waren deze overgangen waar te nemen tegen de zandige damme-
tjes die loodrecht op de Dwarsdijk (van het Posthuis zuidwaarts) verlopen en die zich in oostelijke 

richting over het wad uitstrekken. Deze 
-«- t t \_- dammetjes waren beter dan de Dwars

dijk zelf omdat hier de zandige gedeelten 
op een heel smalle strook waren samen-
gedrongen door een veel steiler verloop 
van het terras. Onze dammetjes strekken 
zich uit over het wad en hebben daar 
een geheel eigen zonering in de vegetatie 
veroorzaakt. Wij zullen er niet in de 
eerste plaats op letten welke fragmenten 
van plantengemeenschappen hier mo
gelijk nog te herkennen zijn. Wel zal 
vanzelf blijken, welke soorten in die 
verschillende zones tot overheersende 
ontwikkeling zijn gekomen en hoe deze 
zo het aspect van de vegetatie tegen die 
zandige dwarsdammetjes bepalen. 

Samen met Zeekraal vinden wij in de uiterste vloedmerkzónes de Kweldergrassen, het Zilt 
vlotgras veel meer dan het Zeevlotgras. De Zeeweegbree is kennelijk een soort met een zeer 
wijde oecologische amplitude d.w.z. dat zij nog al uiteenlopende milieu-invloeden kan verdragen 
in het bijzonder met betrekking tot de beïnvloeding door zout water. Het gevolg is dat zij voor 
een groot gedeelte van het terras het aspect van de vegetatie bepaalt. Met een dicht in elkaar 
gestrengeld vlechtwerk van wortelstokken heeft zij ook onder de grond de gehele vettige kleibodem 
in beslag genomen. In de buitenste laagste zones komt zij samen voor met Zeekraal en Schorren-
kruid welke laatste weer beperkt is tot een strook om en bij de hoogwaterlijn. Ook Zeeaster, 
Ronde rus en Strandzoutgras kunnen een enkele maal voorkomen. 

Een volgende gordel wordt bepaald door afwisselend op de voorgrond treden van deze Ronde 
lus en de Zeeweegbree. Zeekraal en Schorrenkruid zijn sterk in aantal afgenomen. Kweldergras 

Fig. i. Schetskaartje Westpunt Vlieland. 


