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Carex distans L. x C. extensa Good. nieuw voor Nederland

A. Corporaal (Sikkel 22, 8061 MA Hasselt)

C.J.W. Bruin (Herenstraat 18, 1797 AH Den Hoorn, Texel)

Carex distans L. x C. extensa Good. new for the Netherlands

Carex. x tornabenii (C. distans x extensa) was recorded for the first time in the Netherlands,on the island of

Texel, in 1985. The single specimen grows between the parents
in a nature reserve in the dunes in which

North Sea water freely goes in and out. In that area, formerly saline or brackish, recently a rather strong in-

fluence of sweet seepage water has been observed; this environmental changemay have favoured the occur-

rence of the hybrid. It is remarked that the flowering period of C. distans and C. extensa shows a greater

overlap than usuallyassumed.

Inleiding

In 1985 werd door C. J.W. Bruin in de Mokbaai op Texel (atlasblok 9.43) een Carex-

plant gevonden die in uiterlijk en door het achterwege blijven van normale vruchtzetting

duidelijk afweek van de overige ter plekke groeiende zeggeplanten van C. distans enC. ex-

tensa. Ook in de navolgendejaren bleef de plant steriel, en al spoedig rees het vermoeden

dat het hier een bastaard betrof, welke werd geïdentificeerdals iC. distans x extensa. Omdat

bastaardering meestal verband houdt met bijzondere standplaatsfactoren - vaak van voor-

bijgaande aard - wordt hieronderna de plant ook haar standplaats uitvoerig beschreven.

Beschrijving van de plant

(Carex x tornabeniiChiov.3 4
= C. distans L. x extensa Good.; syn. iC. x gotlandica B.

Englund2 ):

Plant geheel kaal. Wortelstok zonder uitlopers, een dichte pol vormend. Halmen meestal

vrij stijf rechtopstaand, onderaanrondachtig en glad, naar boven toe stomp driekantig en

zwak getand, 35-55 cm lang, 0,6-1,1 mm dik; spruiten aan de voet omgeven door niet

vezelig verwerende, donkerbruine tot enigszins oranjebruine schijfloze scheden, met 3 tot 7

volledigebladen. Bladentot even lang als de bloeiwijze, helder geelgroen tot groen, glan-

zend, 1,5-3,5 mm breed, vrij stijf en in doorsnede vrij dik, zwak gootvormig tot stomp

V-vormig, geleidelijk in spitse, gekielde top versmald, aan deranden ruw dooropwaarts

gerichte tandjes. Bladscheden bleekgroen tot licht geelgroen, meestal ten deleroodachtig of

zwak oranjebruin gekleurd; velumentum geheelvliezig, met parallelnerfjes, apicaal zwak

uitgerand en glad; tongetje geelgroen, laag boogvormig.

Bloeiwijze 7-30 cm lang, met 3 of 4 vrouwelijke aartjes en aan de top met 1 mannelijk

aartje (of aan de voet hiervan met nog een kleiner mannelijk aartje); onderste aartje vaak

verwijderd van de overige. Onderste schutblad meestal afstaand, even lang als tot langer
dan de bloeiwijze, de schede ervan 1,5-7 cm lang met een velumentum dat aan de top

meestal verlengd is. Mannelijke aartjes gesteeld, rechtopstaandof een schuine hoek makend

met de halm, smal penseelvormig, 20-30 x 1-2 mm, de kafjes spatelvormig, stomp of

afgerond, bruinachtig tot grijs-purperbruin. Vrouwelijke aartjes zittend of kort gesteeld,

rechtopstaand of iets afstaand, eirond-lancetvormig, 12-18 x 3-4,5 mm, spits, dichtbloe-
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Carex extensaFig. 1. C. x tornabeniiGood., Chiov. en C. distans L. met in detail de urntjes.

Tekening A. Corporaal.
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mig. Kafjes elliptisch tot eirond, 2-3 mm lang, stomp met een naaldvormige top, bruin-

achtig tot oranjebruin met een licht gekleurde kiel en een smalle, vliezige zoom, geheel be-

zet met fijne roodbruine stippen. Bloemen met 3 stempels. Urntjes aanliggend of soms

enigszins uitstaand, 3-3,5 x 1,5-2 mm, ± elliptisch, duidelijk gesnaveld, onregelmatig

samengedrukt, geelachtig groen tot geelbruin met verspreide stipjes of vlekjes; snavel 0,7-

1,0 mm lang, tweetandig, aan de top en tussen de tanden met stekelhaartjes, de snavel-

tanden vrijwel recht. Vrucht zich nietontwikkelend. Bloeitijd juli-augustus.

Voorkomen in Nederland: Texel, Mokbaai, atlasblok 9.43.

Verspreiding buiten Nederland: kustgebieden van ZO.-Zweden (Gotland, aldaar ver-

scheidene vindplaatsen) 2
,

NW.-Duitsland (Langeoog)
5
,

Groot-Brittannië (Wales) 6
en

Italië (Sicilië). 3

Standplaats -

Voorwaarde voor het ontstaan van een bastaard als Carex x tornabenii is het gezamenlijk

optreden van beideoudersoorten. Carex extensa is in haar voorkomen geheel tot kuststre-

ken beperkt. 7
Voor C. distans geldt dit slechts in het noordelijkste deel van haar areaal.

7

Het areaal van C. extensa valt vrijwel geheel binnen dat van C. distans, zodat areaalgeogra-
fisch gezien debastaard binnenhet heleareaal van C. extensa zou kunnen optreden.

Ook oecologisch gezien vertonen de twee soorten overeenkomst: beide zijn in onze stre-

ken bewoners van de hogere zones van kwelders, in het bijzonder van achterduinse strand-

vlakten.8 9 Gemiddeld staat C. extensa echter op plaatsen met een duidelijk hoger zoutge-

halte dan C. distans, dus lager in de zonering. In 'Wilde Planten' wordt zelfs gesteld dat

beide gewoonlijk niet samengroeien. 9 In elk geval staat C. extensa vaak in vegetaties die

geheel uit halofyten bestaan, terwijl C. distans doorgaans voorkomt in vegetaties waarin

zowel halofyten als niet-halofyten optreden. Een aanzienlijk aandeel van beide soorten in

één en dezelfde vegetatiegordelis slechts daar te verwachten waar de verschillende zones

als het ware over elkaar heen schuiven. In het licht van deze overweging zal worden ge-

tracht de standplaats van debastaard van de twee Carex- soorten op Texel te interpreteren.

De 'Mokbaai' (in ruime zin) is het best te omschrijven als een duinvalleidie nog in vol-

ledig open verbinding staat met de Waddenzee. Het oostelijk deel van de vallei, de eigen-

lijke Mokbaai, bestaat uit onbegroeid wad, datbij iedere vloed onderloopt. Het hoger gele-

gen westelijke en zuidelijke deel van de vallei dat wel begroeid is, wordt doorgaans- ten

onrechte - als Mokbaai aangeduid; van oudsher draagt het de naam Korhoek. Deze naam

brengt Franciscus Holkema al in 1870 in zijn dissertatie10 ter sprake.

Het gebied van de Mokbaai heeft zijn huidige vorm te danken aan de aanleg van een

stuifdijk in 1846, die langs de hele zuidzijde van de vallei loopt. Na deaanleg van deze

stuifdijk verzandden de dieperedelen van de baai en begon zich op de hogere delen al spoe-

dig vegetatie te ontwikkelen. Deze behoort in de Korhoek tot de haloserie, waarbij vooral in

de geleidelijke overgangen van kwelder naar duineen aantal interessante plantesoorten en

vegetatietypen voorkomen, zo ook Carex x tornabenii.

In deze overgangszone, een langgerekte strook aansluitend aan de stuifdijk, bepalen

Juncus maritimus en Oenanthe lachenalii het aspekt in de nazomer en treden samen op met

Juncus gerardii, Scirpus maritimusen Phragmites australis. Beide laatstgenoemde soorten

kunnen plaatselijk tot dominantiekomen. Grote delen van deze vegetatie zijn te rekenen tot

deassociatie van Juncus maritimusen Oenanthe lachenalii.1 Mozaieksgewijs komen er in

deze velden van vrij hoog opschietende Zeerus meer open plekken voor met laagblijvende
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vegetaties van het Armerionmaritimae. Het betreft met namehet Junco-Caricetum extensae

blysmetosum rufi8 n
,

waarin Carex extensa, Scirpus rufus en Eleocharispalustris subsp.

uniglumis een aanzienlijk aandeel hebben. In de Korhoek is ook C. distans in het laatst-

genoemde vegetatietype geen ongewone verschijning. Ze heeft haar optimum echter hoger

in de zonering, langs derand van zandige duintjes.

De groeiplaats van Carex x tornabeniibevindt zich juist in de overgang van een Zeerus-

vegetatie naar een Kwelderzeggebegroeiing.

Opname door C. J. W. Bruin van de groeiplaats van Carex x tornabenii in de Korhoek

op Texel, d.d. 22-VIII-1987.

Oppervlakte 1,5 m
2

; bedekking kruidlaag 95%; bodem bestaand uit duinzand, waarvan

de bovenste 55 cm slibhoudend en venig is.

Carex x tornabenii r fl

Carex distans + fr

Carex extensa 1 fr

Juncus gerardii 4 fl

Juncus maritimus 1 fl

Eleocharis palustris uniglumis 2m fr

Oenanthe lachenalii 1 fl

Glaux maritima 1 v

Agrostis stolonifera 1 fr

Scirpus maritimus + fr

Scirpus rufus + fr

Deze strook van de Korhoek is in hydrologisch opzicht erg interessant, omdat zowel zout

als zoet water er hun invloed laten gelden. Overspoeling met zeewater vindt alleen plaats bij

stormvloed, de invloed van het zoete water -
in de vorm van regenwateren kwelwater - is

doorgaans veel groter. Die kwel is afkomstig uit de ten zuiden van de stuifdijk gelegen

duinmerenin De Geul en de beide Horspolders, ontstaan in respectievelijk 1921, 1953 en

1964. 12
In de afgelopen tien jaar zijn de laatste twee steeds waterrijker geworden, waar-

door de invloed van het zoete kwelwater op debegroeiing van deKorhoek steeds groter

werd. Pleksgewijs is er evenwel nogal wat verschil in de sterkte van de kwel. Op de meest

uitgesproken kwelplekken treffen we - buitendijks! - soorten als Campyliumpolygamum

en Bryum neodamense op één plek zelfs tezamen met Juncus subnodulosus. Ook op

plaatsen met geringere kwel vinden we nog niet-halofytische soorten als Eleocharis quin-

queflora, Phragmites australis en Juncus alpinoarticulatus subsp. atricapillus,

ilsmede de

uitgesproken zwakke halofyt Scirpus rufus. Ook op de groeiplaats van Carex x tornabenii

is kwelinvloed merkbaar.

Het in stand blijven van het boven beschreven vegetatiemozaiek houdt stellig verband

met het agrarische gebruik van het terrein. Al sinds mensenheugenis wordt de Korhoek

doorschapen beweid; ook nu is dat nog het geval. Afgezien van deze beweiding werden er

in het verleden te hooi en te gras planten gemaaid.Boeren maaiden de veldjes Juncus gerar-

dii als veevoer, Juncus maritimus werd gebruikt als strooisel of bloembollendek.Vanaf het

midden van de jaren zestig worden doorhet Staatsbosbeheer met tussenpozen van 4 of 5

jaar delen van de kwelder gemaaid.

In hun reactie op het maaien vertonen Carex distans en C. extensa een opmerkelijk ver-

schil. In het eerste jaar na een maaibeurt zijn weer volop bloeiende planten van iC. distans

aanwezig. Daarentegen wordt van iC. extensa op gemaaide plaatsen in het eerstvolgende

jaar nauwelijks bloei waargenomen, zelfs niet op plekken waar de soort talrijk optreedt.

Nadat in 1987 het gedeelte van de kwelder waar iC. x tornabeni groeit, volgens schema was

gemaaid, bleek de bastaard ondanks het afmaaien in de zomer van 1988 weer volop tot

bloei te komen. In dit opzicht blijkt hij dus het dichtst bij (C. distans te staan.
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Enigszins vergelijkbaar met de groeiplaats van Carex x tornabenii op Texel is dieop het

Oostfriese WaddeneilandLangeoog.5 14 Hier werd zij ook in 1985 ontdekt en wel aan de

rand van de 'haak' aan de zuidwestzijde van het eiland. De groeiplaats ligt in eenvegetatie-

gordel tamelijk hoog op een kwelder. Deze is gesitueerd tussen een kleine baai en een om-

vangrijk zandlichaam, deFlinthorndüne, datals zoetwaterreservoir fungeert. De zones met

Carex extensa en met C. distans overlappenelkaar inaanzienlijke mate. Aanwijzingen voor

recente veranderingen in de zoetwatertoevoer, zoals op Texel, werden hier niet gevonden.

Slotopmerking

Behalve overlapping in standplaats (vegetatiezone) is ook overlapping in bloeitijd vanbeide

oudersoorten een voorwaarde voor het ontstaan van een bastaard als Carex x tornabenii.

Van de ene ouder, C. distans, valt de bloeitijd in de periode waarin de meerderheid van de

Carex- soorten bloeit (in de voorzomer). De andere ouder, C. extensa, behoort tot de laat-

bloeiers uit het geslacht (eerste helft van de zomer). De bloeiperioden sluitenelkaar echter

niet volledig uit, althans nietelk jaar. (Voor een overzicht van literatuurgegevens over de

bloeitijden in verschillende gebieden wordt verwezen naar Englund2 ).

Of het optreden van de bastaard is toe te schrijven aan plotselinge milieuveranderingen,

is op grondvan de thans bekende gegevens niet uit te maken. Voor Texel is zo'n verband

wel aannemelijk: in de Korhoek is de milieuverandering veroorzaakt door het ontstaan van

een uitgebreide zoetwatervoorraadin de nieuwe duinpiassen in De Geul en de Horspolders.
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