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Het versterken van dijken met Maasklei heer bijzondere sporen achtergela

ten op Schiermonnikoog. Met de klei deed de knikkende distel zijn intrede.

Vervolgens verschenen bastaarden van knikkende distel en kruldistel.

Aantekeningen over de ontstaans-
geschiedenis van de bastaard van de
kruldistel en de knikkende distel op
Schiermonnikoog

Een bijzondere
distel onder de lo

In de zomer van zoog vonden wij op
Schiermonnikoog, bij de duinovergang
naar het Badstrand tussen strandpaal 5 en
6, temidden van een gemengde populatie
van kruldistel(Cardwus cdspus L.) en knik-
kende distel(Cardans nwtans L.) een aantal

van beide soorten afbrijkende planten.
Na enige studie bleek al snel dat het hier
om tussenvormen van beide distelsoorten

ging en dat gemengde populaties met
daarin deze bastaardtypen op meerdere
plaatsen op het eiland bleken voor te
komen.

In de jaren zoog, zoog en zoo4 hebben
wil deze popdaties gevolgd met als doel
om tot een beschrijving van de kenmerken
van de gevonden bastaarden te komen en
een verldaring te vinden voor de aanwe-
zigheid van bovengenoemde gemengde
populaties op Schiermonnikoog.

De knikkende distel wordt in deze publica
tie voor geen van de Waddeneilanden
genoemd.
De knikkende distel heeft zeer waarschijn-
lijk pas in begin jaren zestig van de vorige
eeuw zijn entree op het eiland gemaakt.
Dit als gevolg van de aanvoer van Maas
klei, gebruikt bil de aanleg van onder
andere de 'afsluitdijk' van de voormalige
Wester](welden en Johannespolder IWKST-

nopr EN VAN OOSTEN, i99i). Na de aanleg
van deze dijk (ig6z-lg63) verscheen hier
de knikkende distel, die zich op deze
plaats tot op heden heeft weten te handha-
ven

weg ter hoogte van de Berkenplas gekozen
en voor de knil&ende distel de oorspron-
kelijke (geintroduceerde) populatie op de
met Maasklei versterkte 'afsluitdijk' van de
voormalige Westerkwelder en Johannes
polder.
Op basis van de gevonden resultaten kan
de bastaard van kruldistel en knikkende

distel op Schiermonnikoog als volgt wor-
den getypeerd

Habitus en kleur van de bladeren (dofdon-
kergroen, niet glanzend; ais van de krwldisfel

(Carduus crispus J..J, met tenminste aan de

top t,an de hoo#astenge! een aantal lang

(gcm. 5-6,5 cm; gestoelde knikkende bloem

ho(gajes (Pguur i), met een gemiddelde dia-

meterpan het omwindse! pan 3 z5 cm

(intermed air tussen beide oudersooden).

Lengte pan de omwindselbiaden rgemeten
vanafde basis van de aanhechting) 12-i5
mm, soms !amber, meer 'stekend' dan die van
de kruidistel ett met een stekel aan de top van

z.5-2 }nFn
Vruchten aZs die pan de knikkende distel

(Carduus nutans J.;, soms am-voimlg.

De beharing pan zowel het omwindsel als de

stengelbiaderen vertoont kenmerken van beide
ouders.
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DE MORFO LOGIE VAN DE BAS-
TAARDVORM VAN KRULDISTEL EN
KNI KKEN DE DISTEL
Om een inzicht te krijgen in de morfolo-
gie van de bastaard van beide soorten is
hybridenmateriaal verzameld in
gemengde populaties en vergeleken met
materiaal uit niet-gemengde populaties
van beide ondersoorten.

In totaal hebben we vijfden planten, gelij-
kelijk verdeeld over de twee oudersoorten
en de bastaard, onderzocht.

Voor de kruldistel is voor dit doel een po-
pulatie in de berm van de Prins Bernhard-

KORTE HISTORIE VAN H ET VOOR.
KOMEN VAN DE KRULDISTEL EN
KN IKKENDE DISTEL OP SCHIER-
MON NIKOOG
Franciscus Holkema vermeldt in zijn dis-
sertatie De plantengroei der Nederlandsche
Noordzee-eilanden voor Schiermonnikoog
het voorkomen van del<ruldistel "!engs de

PI'egcn en aan wallen" (HoLKEMA, i87o).

NATURA iO ZOO5/3



DE VERSPREIDING (IN DE JAREN
zo02, 2003 EN 2004) VAN DE
KRULDISTEL, KNIKKENDE DISTEL
EN DE BASTAARD VAN BEIDE
SOORTEN OP SCHIERMON N l K-
00G
Delcruldistel wordt vooral gevonden in
bermen van wegen ten oosten van het
dorp in de Banckspolder en langs de Prins
Bernhardweg. De meest oostelijke vind
plaats van deze soort op het eiland is een
berm langs het schelpenpad in de Kooi-
duinen ten noorden van de eendenkooi

Daarnaast is deze soort gevonden in de
berm van de Westerburenweg, de duin
overgang naar het Badstrand aan het einde
van de Prins Bemhardweg en bil de duin
overgang naar het Raften zuiden van de
Westerplas.
De knikkende distel wordt gevonden op
de met Maasldei versterkte 'afsluitdijk' van
de Westerplas en de droge duinen ten
Zuidwesten van deze plas. Verder wordt
deze soort veelvuldig aangetroffen bij
duinovergangen naar zee en op een enkele
ruderale(stort)plaats ten noorden van het
dorp ( hier in zoo4 verdwenen).

Een opva]]ende groeip]aats van de](nik-

NATURA iO ZOO5/3



0
;

N

C. crispus l«...------...----O
C. nutanf L. ./'
C. nutans L. x C. crispus L.

i\ y

kende distel is de berm van het Cornelis

Visserpad tussen de ijsbaan en de Berken-
plas. Op deze plek, met oude, zeer schrale
en met vooral blad- en korstmossen

begroeide duintjes, wordt de knil&ende
distel onder armere samen met engels gras
IArmeda madtima Willd.) aangetroffen.
Het voorkomen van engels gras als bege-
leider duidt zeer waarschijnlijk op aanvoer
jplaggen ter versterking van de berm?)
van materiaal van elders.

Opvallend is dat op meerdere plaatsen,
onder meer bil de duinovergangen naar
zee, kruldistel en knikkende distel in een
zelfde biotoop voorkomen.
De bastaard is in totaal op vijfplaatsen
jzie figuur 2) op Schiermonnikoog aange-
troffen

i) in de berm van de Prins Bernhardweg
aan de binnenzijde van de duinovergang
naar zee in de jaren zoog, 2003 en zoo4;
zl in de berm van de duinovergang naar
het Rif ten zuiden van de Westerplas in de
] aren 2002 en zoog;
3) in de berm van de Westerburenweg in
het jaar zo02;
4) in de berm van het Melle Grietjepad ten
westen van het dorp in het jaar zo02;
5) aan het einde van de Westerburenweg
aan de binnenzijde van de duinovergang
naar zee, in het jaar zoo4.

In de jaren zoog, zoog en zoo4 is met
name ook de 'afsluitdijk' van de voorma-
lige Westerkwelder en Johannespolder in
de maanden juli en augustus gemaaid en
het maaksel afgevoerd. Op deze plaats
wordt de ]cnildande distel gevonden
samen met onder andere ruige weegbree
IPlantago media L.), echte kruisdistel(Eyn-
gium campestre L.), brede ereprijs(Veronica
aastdaca L.) en heksenmelk(Euphorbia
esuZa L.). Een combinatie van soorten die
ongetwijfeld verband houdt met de aan-
voer van Maasldei begin jaren zestig.
Daarnaast wordt sinds lang maaisel aange-
wend om de duinovergangen naar de zee
van een strooisellaag te voorzien, om op
deze wijze verstuiving van het zand tegen
te gaan en deze paden beter begaanbaar te
maken.

l3) en aan het einde van de Westerburen-
weg l5), gevonden op plaatsen waar ook
beide oudersoorten zijn aangetroffen.
Wanneer we uitgaan van het gegeven dat
delauldistel en de knildende distel oor.

spronkelijk in verschillende biotopen en
dus eco]ogisch gescheiden voor](wamen
awel met eed overlap in bloeitijd), dan kan
uit de waarnemingen gedaan op Schier-
monnikoog de conclusie worden getrok
ken dat het voorkomen van de bastaarden

van beide soorten sterk door menselijke
invloeden is bepaald, te weten doorn
a. Introductie van de knikkende distel
samen met de aanvoer van Maasklei in de

jaren zestig van de vorige eeuw;
b. Maaibeheer van met name de 'afsluit-

dijk' van de voorma]ige Wester](welder en
Johannespolder(de oorspronkelijke groei-
plaats van de geintroduceerde knikkende
distel), de bermen van wegen en paden in
de polder en de berm langs de Prins Bern-
hardweg(groeiplaats van delcruldistel);
c. Transport van het maaisel over het
eiland, onder andere naar de duinovergan
gen naar zee.

CONCLUSIE
Het maaibeheer op de met Maasldei ver-
sterkte 'afsluitdijk' IWesterkwelder en

johannespolder, de oorspronkelijke groei
plaats van de knildwnde distel), gevolgd
door transport van het maaksel over het
eiland en de toepassing daarvan als bedek-
Idng van de zandpaden met name bil de
duinovergangen naar zee, lijkt een belang-
rijke verklarende factor voor het niet-aan
eengesloten verspreidingspatroon van de
knikkende distel op het eiland.
Het maaibeheer van de bermen in de pol-
der(groeiplaats van delauldistell waarbij
het maaisel wordt afgevoerd naar onder
andere de duinovergangen naar zee, kan
eveneens het voorkomen van de Kruldistel

langs deze zandpaden verklaren.

Vtgko Lukkien is botanicus en oud-voorzitter
pan de KNNV.
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KOMEN VAN KRULDISTEL EN
KN IKKENDE DISTEL OP SCH IER-
MON NIKOOG

Een gebruikelijke beheersmaatregel door
de jaren heen op Schiermonnikoog is dat
in de zomermaanden de bermen van

wegen en fietsjschelpenjpaden worden
gemaaid. Hierbij wordt het maaksel afge-
voerd.
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Bastaardvormen zijn in bijna alle gevallen,

met uitzondering van de vondst langs het
Melle Grietjepad ten Westen van het dorp
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