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Inhoud: 

1) ligging en ontstaan van het “Strandreservaat”,
2) dynamisch en gestresseerd landschap
          -slik, lage schorre, hoge schorre-,
3) aanpassing van planten aan zoutstress, 
4) aanpassing van planten aan droogte.

De Baai van Heist 



         Gps: Knokke-Heist
         Vissershuldeplein
Optimaal:  juli, augustus, september

         Ligging



-  1977-1985 : aanleg oostelijke strekdam van de voorhaven     
   van Zeebrugge

Strandreservaat



-  1977-1985 : aanleg oostelijke strekdam van de voorhaven     
   van Zeebrugge

-  daardoor ongewild deels natuurlijke, deels kunstmatige 
slibafzetting

Strandreservaat



-  1977-1985 : aanleg oostelijke strekdam van de voorhaven     
         van Zeebrugge

-  daardoor ongewild deels natuurlijke, deels kunstmatige          
slibafzetting

-  1997: officieel Strandreservaat met 50 ha “groen strand”

Strandreservaat



Dynamisch en gestresseerd landschap

Met de opeenvolgende zone’s 
     nemen de hoeveelheden kalk en zout  in de bodem af,

resultaat  opeenvolgende vegetaties.



- Zandstrand: vestiging van hogere planten niet mogelijk, 
                      enkel benthische organismen,

Dynamisch landschap



- Zandstrand: vestiging van hogere planten niet mogelijk,     
   enkel benthische organismen,

- Vloedmerk: of aanspoelgordel van wiertrossen, schelpen,     
  drijfhout.             
Begroeiing door kortlevende soorten: zeekool, stekend 
loogkruid,  zeeraket, gele hoornpapaver (zeer zeldzaam), 
strandbiet, gelobde melde, zeepostelein,..
     

Dynamisch landschap



Zeekool



Stekend loogkruid



    Gelobde melde



ZandraketZeeraket



Gele hoornpapaver



Strandbiet



Zeepostelein



- Embryonale of primaire duinen:  ontstaan door                
zandaccumulatie, (zandopstuiving)

 biestarwegras heeft lange ondergrondse wortelstokken: 
 

           -  zandbinder bij uitstek, door sterk
      vertakte wortelstokken 

    -  zouttolerant en zoutbehoeftig.
  

        

Dynamisch landschap



Biestarwegras

               Biestarwegras



- verdere aanvoer van zand en daarmee gepaard gaande 
afname van zilte invloed  helm,

Dynamisch landschap

Helm

Helm weerstaat onderstuiving door snel in de hoogte
uit te groeien (foto Paul Stryckers)



 

   Lage schorre: 

-   doorsneden door een stelsel van kreken en geulen, 
-   randen: hoger gelegen, zandige oeverwallen, 
-   in de kommen bezinken na elke overstroming de 
fijnere 
     kleideeltjes. 
-   door toenemende sedimentatie is er een geleidelijke 
     overgang van de plantengemeenschappen van de lage 
     schorre in gemeenschappen van de hoge schorre. 

Gestresseerd landschap



Gestresseerd landschap
- Zeekraal- en Schorrekruidvegetaties vormen het 

beginstadium in de successie van slik naar schor 
  
- naast zeekraal en klein schorrekruid ook Engels slijkgras,     
   meestal in grote pollen, zilte en gerande schijnspurrie.  
bestand tegen langdurige overstroming met zeewater. 

- Lage schorre: lamsoor, zeeweegbree, zoutmelde, 
 

 







Hoge schorre en overgang van schorre naar duinen of dijk

- Verminderde dynamiek leidt tot stabilisatie en verruiging 
naar typisch laagblijvende soorten maar ook  met de forsere 
planten van blauwe zeedistel, zeewolfsmelk en bleke 
morgenster,

Gestresseerd landschap



Hoge schorre en overgang van schorre naar duinen of dijk

- Verminderde dynamiek leidt tot stabilisatie en verruiging 
naar typisch laagblijvende soorten maar ook  met de forsere 
planten van blauwe zeedistel, zeewolfsmelk en bleke 
morgenster,
- o.a. begroeiing door “Zeevetmuurverbond”:  zeevetmuur, 
dunstaart, hertshoornweegbree, laksteeltje, 
strandduizendguldenkruid.

Gestresseerd landschap





Dunstaartje :groeit bij 
voorkeur in het 
contactgebied tussen zoet en 
zout water, dus bijvoorbeeld 
waar zoet kwelwater uit de 
dijk het zoute schorwater 
ontmoet.

Planten van de hoge schorre



























1) Afscherming:

 - afscherming in de wortel of in de plant,
 - eliminatie
 - succulentie

    - Intracellulaire compartimentering

Aanpassingen van planten aan zoutstress



2) Tolerantie

- aanpassing van het celmembraan
- ionenpompmechanismen
- aanpassing van het celvocht
- fotosynthesemechanismen

Cfr. Scheldeschorren.be “Wij hebben deze verschillende 
strategieën uitgewerkt op deze pagina “ 

Aanpassingen van planten aan zoutstress



- Lamsoor scheidt zout af      
   via speciale zoutklieren 

onderaan het blad   tot 
600 kliertjes per cm².

Op een zonnige dag kun je 
de zoutkristallen zien 

schitteren.(Ook melkkruid).

Aanpassingen van planten: eliminatie



-Zoutharen vind je 
voornamelijk terug bij de 
ganzenvoetfamilie. Zo is 
o.a. de spiesmelde bedekt 
met piepkleine blaarachtige 
zouthaartjes, die de plant 
een wit bestoven indruk 
geven.

Aanpassingen van planten: eliminatie



o.a. Zeeweegbree,
schorrezoutgras en zeeaster 
slaan zoutionen op in hun 
oudste bladeren tot de 
giftigheidsgrens bereikt 
wordt. Dan sterven deze 
bladeren af en vallen af.

Aanpassingen van planten: eliminatie



Aanpassingen van planten: succulentie

Succulentie  het 
opgenomen zout wordt 
verdund en het water wordt 
in de dikke en vlezige 
bladeren en/of de stengels   
opgeslagen. 
Opslag waterreserve in 
stengel: stengelsucculent 
bijv. zeekraal



Aanpassingen van planten: succulentie

Opslag waterreserve in blad: 
bladsucculenten bijv. klein 
schorrekruid.



Beschermen van stuifmeel 
tegen het zeewater ; zo sluit 
de gerande schijn-
spurrie de kroonblaadjes bij 
vloed en beschermt daardoor 
het stuifmeel in een luchtbel, 
Cfr. filmpje op Google: 
gerandeschijnspurrie/
natuurbeelden.nl

Aanpassingen van planten



1. 2-jarige cyclus (rozet/penwortel – bloei),

2. Aangepaste levenscyclus (overzomeren als zaad),

3. Aanpassing van plant en bladeren,

4. Stilleggen metabolisme.

Aanpassingen van planten aan droogte



1. 2-jarige cyclus (rozet/penwortel – bloei)

 eerste jaar een rozet die voornamelijk investeert in het         
maken van een diepe penwortel. 

 tweede jaar gaat de soort bloeien en zich voortplanten.
    Vb. koningskaars, jacobskruiskruid,...

Aanpassingen van planten aan droogte



2) Aangepaste levenscyclus

 Winter: klein kiemplantje (in plaats van als zaad)
 Voorjaar: vervolledigen levenscyclus bij het eerste 
zonlicht, vroeg op het jaar.
 Zomer: vooraleer de zomer  aanbreekt wordt er zaad 
gevormd, vb. de zandhoornbloem en zanddoddegras. 

Aanpassingen van planten aan droogte



3) Aanpassing van plant en bladeren

Vetplanten slaan veel water 
op in hun blaadjes en 

openen hun huidmondjes 
enkel s’ nachts om water- 
verlies te beperken.  Vb. 

muurpeper

Aanpassingen van planten aan droogte



3) Aanpassing van plant en bladeren

Klein blijven of ontbrekende of 
kleine bladeren, soms met     
glimmend oppervlak om 
zonlicht te weerkaatsen, vb.
sierlijke vetmuur.

Kleine planten hebben immers 
minder water nodig. Vb. het 
duinreigersbekje en zandmuur.

Aanpassingen van planten aan droogte



3) Aanpassing van plant en bladeren

Een dikke waslaag die het 
vochtverlies beperkt, 
 vb. blauwe zeedistel

Aanpassingen van planten aan droogte



3) Aanpassing van plant en bladeren

Een waterreserve opslaan, 
vb. zeeraket.

Aanpassingen van planten aan droogte



3) Aanpassing van plant en bladeren

- beharing: zo vangen de 
bladeren meer kleine  
dauwdruppeltjes op, vb. 
koningskaars of gele 
hoornpapaver.

Aanpassingen van planten aan droogte



 helm: opkrullen van 
bladeren tot een kokertje    
         verkleining 
bladoppervlak bij droogte.

 binnenzijde bedekt met 
haartjes die het vocht vasthouden.



4) Stilleggen metabolisme

Sommige planten kunnen hun 
metabolisme volledig 

inactiveren en schijnbaar dood 
en dor wachten op wat regen. 
Men kan dit illustreren door 
wat water te gieten over een 
dor tapijtje van duinsterretje. 

Het mos wordt meteen groen. 

Aanpassingen van planten aan droogte



- De Biologische Waarderingskaart INBO
- Europees beschermde natuur in Vlaanderen INBO
- Levende duinen, Sam Provoost en Dries Bonte
- Biogenie 4.2
- Biogenie biotoopboek
- Kennislink.nl 
- Foto duinsterretje Lisa Van Maele
- Natuurbeelden.nl
- Scheldeschorren.be
- CVN Cursus Natuurgids
- Foto 26, 45, 50 en 51 : Wikipedia

Literatuur



Einde



Écht gedaan
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