
Catapodium marinum in Nederland 
A. DE VISSER. 

Het gras Catapodium marinum (L.) Hub
bard groeit in hoofdzaak langs de kusten 
van de Middellandse Zee op rotsachtige en 
zandige plaatsen. Verder langs de West-
Europese kust tot in Nederland en in 
Engeland, waar het voorkomt aan de west
kust tot op de Hebriden. Het gras is nog 
niet gevonden langs de kust van België. 
Duitsland en Denemarken. Het werd in 
Nederland voor het eerst ontdekt in 1937 
in de Sluftervlakte op Texel, vervolgens 
aan de Dellewal op Terschelling en in 1952 
in de geïnundeerde Zwarte Polder in 
West-Zeeuws-Vlaanderen, Op Terschel
ling is het slechts eenmaal gevonden in 
weinig exemplaren en later nooit weer ge
zien; de groeiplaats werd in de bezettings
tijd sterk vergraven; vermoedelijk is de 
plant toen uitgeroeid. 

Na de uitvoerige vermelding van de eerste 
vondst in De Levende Natuur en in het 
Nederlands Kruidkundig Archief werd er 
weinig meer over de groeiplaats op Texel 
vernomen en op mijn informaties enige 
jaren geleden of het gras er nog groeide 
was geen positief antwoord te krijgen. 
Dank zij een nauwkeurige schets van de 
groeiplaatsen door Schoute en Ter Pelk-
wijk destijds tevens voor De Levende Na
tuur gemaakt, kon de heer Schakel te Den 
Helder deze in 1958 terug vinden. Hij was 
zo vriendelijk om op mijn verzoek een 
onderzoek in te stellen of Catapodium zich 
daar had gehandhaafd. In die twintig jaar 
sedert de eerste vondst bleken de oeco-
logische omstandigheden zich nogal ge
wijzigd te hebben en was het gras op ver
scheidene der geschetste plaatsen ver
dwenen. Op andere plaatsen was het 

echter nieuw opgetreden, een en ander 
vermoedelijk een gevolg van natuurlijke 
successie. Er bleek nog een overvloedige 
begroeiing op tal van plaatsen aanwezig 
en de planten vertoonden een goede vita
liteit. De groeiplaatsen bevinden zich alle 
op zeer zandig terrein, aan de lijzijde van 
kleine, lage duintjes. zg. nolletjes, tussen 
een ijle. armelijke begroeiing van andere 
planten. Het gras groeit er in een betrekke
lijk smalle strook omstreeks het hoogste 
vloedmerk. Uit verkregen inlichtingen 
blijkt, dat de groeiplaatsen slechts enkele 
malen per jaar overspoeld worden. Vol
gens opgave van Schakel groeit het gras 
tussen armelijke Helm. Vergeetmijniet. 
Zandhoornbloem, Deens lepelblad. Rood 
zwenkgras, Zanddoddegras en Muur
peper. In de nabijheid werden ook arme
lijke exemplaren van Knopbies waar
genomen. 

In de Zwarte Polder zijn de milieuomstan-
digheden enigszins anders. Vóór de inun
datie in 1802 was deze polder als bouw
land in gebruik en dus geëgaliseerd. Deze 
toestand is in de ruim 150 jaar betrekkelijk 
weinig veranderd. Het terrein is nog vrij 
vlak gebleven. De ondergrond is een lichte 
zavel en door de getijdenwerking is daar
op — mede door invloed van het water van 
de Westerschelde — een zeer licht klei-
houdend. zandig slib neergelegd, dat op 
enkele plaatsen wel verhogingen heeft 
aangebracht, die echter de naam van duin
tjes nauwelijks verdienen. Het gras groeit 
ook daar aan de van de heersende wind
richting afgekeerde zijde in een zeer smalle 
strook, doch op de meer vlakke plaatsen 
over een brede oppervlakte verspreid, maar 
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steeds op zodanig niveau dat slechts de 
vloeden bij springtij en noordwesterstorm 
de groeiplaatsen overspoelen. Dit gebeurt 
echter, vooral in het winterhalfjaar, vrijwel 
herhaaldelijk. Langs de verhoging groeit 
het gras op open terrein in uitgespreide 
sterk uitgestoelde polletjes; op het meer 
vlakke terrein tussen een ijle begroeiing 
minder vertakt en langer gerekt. Het 
plantengezelschap bestaat uit Muurpeper, 
Zeepostelein. Hertshoornweegbree, Stijve 
en Liggende vetmuur, Zandzegge, Rood 
zwenkgras. Kromstaart, Deens lepelblad. 
Zandmuur, Zeekweek. benevens enkele 
mossoorten. 

De bladscheden van het gras zijn in het 
voorjaar min of meer rood gekleurd, zoals 
dat ook wel bij Engels raaigras het geval 
kan zijn. De steekjes van de tros kunnen 
echter bij sterke zonbeschijning zeer rood 
en glimmend worden. Op grond daarvan 
heeft Catapodium bij ons de Nederlandse 
naam „Laksteeltje" gekregen. 
De vraag deed zich voor hoe deze een
jarige. mediterrane soort zich in ons land. 
aan de noordzijde van haar areaal, zou 
gedragen, meer in het bijzonder of zij in 
staat zou zijn om bijzonder koude winters 
te overleven. Het voorkomen in Engeland, 
aan de westkust tot op de Hebriden, dus 
veel noordelijker dan op Texel, kon daar
voor niet als maatstaf dienen vanwege de 
invloed van de Golfstroom op het klimaat 
ter plaatse. Dat zij zich ook op Texel kon 
handhaven blijkt al uit het enkele feit, dat 
zij er na ruim 20 jaren nog is, Hoe dit kon 
gebeuren bleef echter nog een open vraag. 
In het voorjaar van 1956 vond ik na de 
zeer strenge winter vroeg in het voorjaar 
de meeste planten doodgevroren en de 
overgeblevene waren zo weinig vitaal, dat 
zij onder barre omstandigheden door wind, 
zon en zandbombardementen daarna nog 
te gronde gingen. Toch groeiden er in mei 

van dat jaar nog zeer kleine, éénstengelige 
plantjes met enkele aartjes. Uit waar
nemingen gedurende een tijdsverloop vanN 

twee jaren is mij gebleken dat het zaad in 
juli rijp is en afvalt; soms stuiven hele 
planten onder, doch ook waar dit niet ge
beurt en de grond hard is blijft het zaad 
liggen tussen de andere beplanting. Eind 
augustus-september kiemt dit zaad en bij 
het invallen van de winter hebben zich 
daaruit flinke plantjes ontwikkeld, die nor
maal in dit stadium overwinteren. Een 
klein gedeelte van het zaad kiemt evenwel 
eerst in het voorjaar en daaruit ontstaan 
de kleine, éénstengelige plantjes, die ik ook 
in andere jaren tussen de grotere vond. Dit 

Fig. 1. Catapodium marinum. Materiaal 
van Texel, juni 1937. Rijksherbarium. 
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Fig. 2. Catapodium marinum. Materiaal 

uit de Zwarte Polder: 1953. 1955. 1956 en 

1957. Herbarium De Visser. 

„gescheiden marcheren" heeft tot gelukkig 
gevolg, dat in strenge winters a l thans deze 
voorjaarsplanten slagen in het behoud van 
de soort, 

Een volgende vraag was die of de groei 
op onze breedte aanleiding geeft tot morfo
logische verschillen of tot afwijking in de 
bloeitijd. In de Neder landse flora's wor
den als maten opgegeven: totale lengte 5 — 
20 cm. lengte van de tros 5—8 cm, aantal 
aartjes 7 — 1 1 . aantal bloemen per aartje 
ongeveer ?•—11. Tene inde de gestelde 
vraag te beantwoorden heb ik het in het 
Rijksherbarium en in mijn eigen herbarium 
aanwezige materiaal onderzocht. Het eer

ste was afkomstig van plaatsen over p rak
tisch het gehele areaal verspreid met uit
zondering van Engeland. Mijn eigen 
materiaal had alleen op Neder l andse 
planten betrekking. Bij dit onderzoek is 
mij gebleken dat veel planten met de ge
noemde maten en cijfers overeenkomen. 
Verscheidene planten zijn echter aanmer 
kelijk groter. Ui te raard kon niet worden 
nagegaan of de van een bepaalde plaats 
verzamelde planten ook een juiste af
spiegeling waren naar vorm en groot te van 
de daar groeiende. Vermoedelijk is dit wel 
niet het geval. Uit het depar tement Fini-
stère (Frankr i jk) is een plant verzameld 
van 24 cm lengte met veel vertakkingen in 
de tros en 11^—13 bloemen per aartje. Uit 
Gravosa (Dalmat ië) is een plant van 29 
cm lengte met een tros van 12 cm en 
bladeren tot 10 cm lang en 4 mm breed. 
V a n een vest ingmuur te Ragusa zijn er 
echter ook zeer kleine planten van nauwe
lijks 5 cm lengte. De in 1937 op Texel ver
zamelde planten waren van 5—14 cm lang. 
zij hebben 5,—11 aartjes per tros en even-
zovele bloemen per aartje. De in 1958 ver
zamelde zijn 12—14 cm lang en hebben 
5—9 aartjes per tros en 5—9 bloemen per 
aartje. Het door mij van 1952—1958 in de 
Z w a r t e Polder verzamelde materiaal vari
eert in lengte van 4 — l O ^ c r n ' m£i 5—11 
aartjes per tros en 5—11 bloemen per 
aartje. In 1956 werden slechts planten van 
4—6 cm lengte gevonden. 
De lengte van de kelkkafjes. zowel van 
buitenlands als van inlands materiaal bleek 
te variëren van 2.2 — 3 mm, die van de 
kroonkafjes van 2.— 2l/2 mm. Een wezen
lijk verschil in lengte der kafjes tussen 
planten van verschillende groeiplaatsen is 
niet aanwezig. 

De bloeitijd kon voor het bui tenlandse 
materiaal ui teraard slechts worden afge
leid uit de data van verzameling en het 
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stadium van bloei waarin de planten op 
dat tijdstip verkeerden. Planten uit Grie
kenland waren op 8 april reeds goed in 
bloei en op 15 april verzamelde exem
plaren waren reeds een heel eind door-
gebloeid. Ook in Algerië zijn op 16 april 
reeds goed bloeiende planten verzameld. 
In Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië. 
Joegoslavië en Malta blijkt de hoofdbloei 
der verzamelde planten in mei te vallen. 
Het in juni 1937 (zonder nadere datum
aanduiding) op Texel verzamelde materi
aal bleek toen al ver uitgebloeid te zijn. 
stengels en kafjes zijn zeer rood. Dergelijk 
materiaal heb ik einde juni ook in de 
Zwarte Polder verzameld. De planten, die 
Schakel in 1958 op Texel verzamelde, ver
tonen op 22 mei een begin van bloei en zijn 
5 juni volop in bloei. In de Zwarte Polder 
is de eerste bloei in de regel omstreeks 21 
mei, deze duurt voort tot ongeveer 15 juni. 
Als de laatste dagen van de bloeiperiode 
warm en zonnig zijn is Catapodium ook 
enkele dagen eerder uitgebloeid. 
Uit voorgaande vergelijkingen kunnen na
tuurlijk geen vaststaande conclusies wor
den getrokken, maar toch blijkt er wel uit, 
dat het gras in Nederland in het algemeen 
wat kleiner blijft dan in de zuidelijker ge
legen gebieden. De grootste planten uit 
Nederland komen niet boven het gemiddel
de van de planten uit het buitenland uit. 
Ten aanzien van aantal aartjes en aantal 
bloemen per aartje treden echter geen 
grote verschillen aan de dag, uitgezonderd 
dan, dat bij het buitenlandse materiaal 
meer vertakkingen in het onderste deel van 
de tros voorkomen, waardoor het aantal 
aartjes per tros stijgt. Zoals reeds ccrdc.-
vermeld, is in de lengte van kelk- en kroon
kafjes geen wezenlijk onderscheid. De tijd 
van de bloei is blijkbaar vroeger naarmate 
de planten op meer zuidelijk gelegen groei
plaatsen zijn verzameld en in ons land het 

laatst. Toch waren te Cherbourg op 30 
juli verzamelde planten, hoewel volledig 
uitgebloeid en met reeds gedeeltelijk uit
gevallen zaad, nog goed herkenbaar. In de 
Zwarte Polder was Catapodium in 1956 
op 16 augustus eveneens nog goed te her
kennen en ook in 1958 werd het tijdens 
een bezoek met een aantal leden van de 
Natuurwetenschappelijke Commissie op 25 
augustus nog teruggevonden. 
Blijkens het slot van hun artikel in De 
Levende Natuur waren Schoute en Ter 
Pelkwijk beducht, dat de Slufter verloren 
zou gaan en het grasje dit niet zou over
leven. Dat is tot nu toe gelukkig niet ge
beurd. Ook de groeiplaats in de Zwarte 
Polder is niet helemaal veilig in verband 
met dijkverhoging en kustlijnstrekken in 
het kader van de Deltawerken. Het is te 
hopen, dat beide plaatsen behouden zullen 
blijven, niet uitsluitend ten bate van Cata
podium als zodanig, doch tevens tot 
instandhouding van de interessante plan
tengemeenschappen, waarvan het gras deel 
uitmaakt. Door de afsluiting van de 

Fig. 3. Catapodium marinum, uitgestoel
de kiemplant, 26 november 1956. 
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zeegaten in het zuidwesten en op een later 
tijdstip wellicht ook van het Wadden
gebied zal toch al een zo groot deel van 

onze zoutwaterflora verloren gaan, zodat 
het zaak is om de weinige gebieden die 
buiten die plannen vallen veilig te stellen. 
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Vragen en korte mededelingen 
Poa chaixü, Luzula luzuloides en Luzula maxima 
bij Wassenaar. Bij een inventarisatie van de binnen-
duinrandbossen der landgoederen van Wassenaar 
op 13 mei 1959 ontdekten wij tot onze grote ver
rassing, tezamen met Dr. J. W i k k e en Ir. F. W . 
Rappard. op het landgoed Groot Haesebroek een 
rijke groeiplaats van Bergbeemdgras (Poa chaixü), 
Witte veldbies (Luzula luzuloides) en Grote veld-
bies (Luzula maxima;. 

Deze soorten komen overigens vrijwel uitsluitend 
voor in het oosten en zuiden des lands. Poa chaixü, 
ook in het oosten en zuiden zeldzaam (met Amers
foort als westelijkste groeiplaats; door ons alleen 
gezien bij Oldenzaal, Berg en Dal, Oosterbeek en 
Gennep), is in het westen tot dusver slechts één
maal waargenomen (Bolnes: Dr. P. Jansen). Luzula 
luzuloides, vrij algemeen in Zuid-Limburg en zeld
zaam in het subcentreuroop district, is daarbuiten 
slechts waargenomen in het Haagse Bos, ander
halve eeuw geleden (Van Geuns). Volgens mon
delinge mededeling van de heer G. Londo (Haar
lem) komt zij ook voor onder Beuken aan de bin-
nenduinrand bij Bloemendaal; de heer Londo be
twijfelt de spontaneïteit van deze groeiplaats. 
Luzula maxima, eveneens vrij algemeen in Zuid-
Limburg en zeldzaam in het subcentreuroop district, 
is daarbuiten bij ons weten nooit vermeld. 
Deze soorten groeiden in Groot Haesebroek te
zamen in een licht, vrij droog bos van het ciken-
berkenbostype, bestaande uit Zomereik, Zachte 
berk, een enkele Beuk, met Lijsterbes, Valse salie, 
Bochtige smele. Zachte witbol, bramen (Rubus 
caesius en Rubus cf, pyramidalis), veel Kamper

foelie, doch geen Lelietjes-der-dalen. Dit milieu 
komt vrij goed overeen met de vegetatie, waarin 
genoemde soorten in het oosten van ons land en 
in Midden-Europa voorkomen, te weten in het 
laagland in eiken-berken-beukenbos op zure grond 
(Fageto-Quercetum), in het montane gebied in 
beukenbos (Luzulo-Fagetum). De eiken-berken-
bosachtige vegetaties van de binnenduinrand wor
den overigens tot het Convallario-Quercctum ge
rekend, maar er is o.i. alle aanleiding om dit bos in 
Groot Haesebroek als een merkwaardige geïso
leerde voorpost van het Fageto-Quercetum te 
beschouwen. 
Dat deze soorten hier opzettelijk aangeplant zou
den zijn. is zeer onwaarschijnlijk; het zijn voor een 
leek onopvallende en onbekende planten. In dat 
geval zou men er ook andere plantengeografisch 
merkwaardige, doch meer opvallende soorten ver
wachten, zoals Overblijvend bingelkruid, Lievc-
vrouwebedstro en Guldenroede. Bovendien zou 
deze eventuele flora-vervalser dan wel een ver
bluffende oecologische kennis moeten hebben ge
had: genoemde soorten groeien nl. uitsluitend in 
het bostypc, dat overeenkomt met hetgene waarin 
ze in Oost-Nederland en Midden-Europa plegen 
voor te komen. Het grootste deel van het landgoed 
bestaat uit vochtiger bos (Alno-Ulmion). waarin 
het genoemde drietal ontbreekt. 
Dat deze groeiplaats tot dusverre onbekend is ge
bleven, moet wel worden toegeschreven aan de 
ontoegankelijkheid van het streng afgesloten land
goed. 

Dr. V. W E S T H O F F , Dr. G. KRUSEMAN. 
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