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n een droge warme zorner 
staan tuinen er minder 00 
rissant bij da n tijden s koele 

natte weersperioden. Vooral tijdens 
langdur ige droogte en hitte zeals in 
de afgelopen zomer moeten we vaak 
sproeien om het aangeplante en met 
veel zorg opgekweekte sortiment te 
behouden . Dat hoeven we in natuur
tuinen niet te doen. Period iek optre
dende droogteperi oden behoren tot 
de naruurlijke processen en inheemse 
begroeiingen kunnen die goed door
staan, Ais dar niet zo was, zouden er 
in ons land al veeI meer soorten uit
gesto rven zijn. Water geve n aan een 
bloernrijk grasland is niet nodig en 
werkt zelfs averechts zoals ik inder
tijd gezien heb toen boeren bloern rij
ke rivierduingraslanden gingen bere
genen om meer productie te verkrij
gen. De karakteristieke en zeldzarne 
soorten maakten plaats voor algeme
ne en op den duur namen het aantal 
soorten en de bloemenrij kdom af. In 
natuurtuinen moeten we dus nooit 
sproeien (behalve soms vlak na de 
aanleg waarbij soorten zij n aange
plant). 

De natuurtuin geeft ons een mooie 
ge legenheid om waar te nernen hoe 
vegetaries op een droogteperiode 
reageren. Hoewel in bosbegroeiingen 
tijdens langdurige droogteperioden 
ook wei soorten s lap gaan hangen en 
verdrogen, zij n de effecten daar toch 
minder groot dan in grasland. Dat 
heeft te maken met de beschaduwing 
en luwte door bomen en struiken 
waardoo r het bos war koeler en voch
tiger is dan daarbuiten. Verder is het 
zo dat de rneeste bosp lanten in het 
(sorns vroege) voorj aar hun belang
rijkste groei - en bloeiperiode hebbe n. 
Toen de langdur ige droogreperiode 
bego n. waren de meeste al uirge
bloeid en waren veel soor ten boven
gronds afgestorven zeal s bosane
moon, rnuskuskru id en vinge rhelm
bloem, 

In graslanden loopt de ternperaruur 
veel hoger op dan in bos en ook de 
windinvloed is grorer. De uirdroging 

van de kruidlaag is er dus sterker. 
Tijdens langdurige droogte, voora l 
wanneer deze gepaard gaat aan een 
hitteperiode zoals in de afgelopen 
zomer, gaa n allerlei soorten verdro
gen en bovengronds afsterve n, Het 
eerst zagen we dat aan gazo ns, als 
die tenminste niet gesproeid werden . 
Gazons hebben gemidde ld ee n ondie
pere beworteling dan hooiland dar 
ee n of twee keel' per jaar gemaaid 
wordt , Ze gaan al verdorren bij uit
droging van de bovenste bodernlaag. 
Toch gingen ook in de hooilandjes in 
mijn tuin vee l soorten bovengronds 
afsterven, vooral grassen. Maar op
vallend was dar tussen het dorre brui
ne gras van zowel hooi land als gazon 
een aantal soorten fris groen bleef en 
zich goed kon handhaven, Diverse 
soorten gingen zich zelfs sterker uit
breiden dan ze gewoonlijk in natte 
zomers doen! Dar waren onder rneer 
srnalle weegbree, margrier, ja kobs
kruiskru id, duizendblad en gewoo n 
biggekruid. Het lijkt ero p dar ze van 
de droogte konden prof iteren doordat 
een deel van de concurrentie (o.a. 
veel grassen ) doo r verdroging was 
weggevallen en ze kennelijk met hun 
relatief diepe wortelstelsel nog vol
doe nde vocht konden bemachtigen. 

Die uitbreid ing van sommige soorten 
kon ik in mijn naruurtui n mooi 
nagaan omdat ik daar in juni (voor 
het begin van de lange hete droogte
periode ) in diverse permanente 
kwadraten de bedek kingsgraad van 
aile daar groe iende plantensoorten 
had bepaald. In een van die kwadra
ten ( I me groot) bedekte margriet 
toen tijdens de bloei war minder dan 
5% van de oppervlakte. Na het maai
en in eind juni was dat nog minder, 
maar tijdens de droge zomer trad een 
sterke groe i op. Op 28 augustus 
2003 , aan het eind van de droge 
(zeer) warrne periode, was de bedek
king toegenomen tot meer dan 10%! 
Deze ontwikkeling, waarb ij onder 
meer reservestoffen in de onder
grondse delen worden opgeslagen. 
zal tot een extra rijke bloei van de 
sco rt in het volgende jaar leiden. Die 
voorspe lling kan ik doen orndat ik 
door vroegere waarnemingen in 
zowel natuurruinen als natuurgebie

den heb ervare n dat margrieten extra 
rijk bloeien in een jaar volgend op 
een jaa r met een extree rn droge 
zomerperiode . Onder meer was dar 
het geva l in 1977 en in 1997, welke 
jaren volgden op de extreern droge 
ja ren van 1976 en 1996. 
Een aantal soorten van schrale gras
landen kan heel goed tegen droogte 
en bleef in de zome I' zelfs doorbloei
en zea ls beerndkroon, kleine bevernel 
en duifkru id. So rnmige soorten verto
nen bij droogte een aangepast gedrag. 
Zo krullen de blaadjes van rnuizen
oortje naar boven om, waardoo r de 
witviltige onderzijele naar boven 
wordt gekeerd. 
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Handjesgras 

Vitale smalle weegbree in verdord gras 
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Hierdoor wo rd! de verda mping van 
de planten beperkt. 

Hoewel de rn eeste g rassoorten meer 
of mindel' sterk verdroogden, waren 
er echter ook gra ssen die juist in de 
dro ge zo mer ee n goede ontwikkeling 
te zien gaven. In rnijn tuin wa s dat 
het du idelijkst met handjesgras, 
groeiend in een hooil andj e op een 
steile zuidhe lling van zand ige klei (in 
de ondergrond met puin gedrainee rd). 
Eind augustus kwarn de soort met 
zijn typi sche hand vorm ig gerang
schikte aartjes voor het eerst in mijn 
tuin in bloei ! Hoewel de soort er a l 
sinds 1977 groei t, was hij tot nog toe 

vegetatief gebleven. Dat handj esgras 
j uist in een droge wa rrne zo rner tot 
een goede ontwikke ling ko rnt, kun 
nen we begrijpen door ook graslan
den in de tropen en subtropen te 
bekijken . Vee] gra slanden en gazons 
aldaar bestaan voor een groot deel uit 
deze so ort die ook sterke wisselin gen 
tussen droog en nat kan doorstaan. 

Ais gev olg van het bovengronds gro
tend eel s afsterven van grass en ont
sta nd er in mijn hooilandjes en ga zon 
meer openheid in de zode waardoor 
in he! najaar met regenachti g weer 
massaal kie rning optrad , zowel van 
meerjarige graslandplanten waaron
del' marg riet als van diverse eenjari
gen, o .a. zachte ooi evaarsbek, kle ine 
klaver, hopklaver, smalle wikke en 
ve ldereprijs . Die ee nja rigen zulJen 
vo lgend jaar in rnijn natu urtu in aan
zienlij k talrijker zij n dan in de vori ge 
zeer natte jaren. 

Ook eld ers in het land kunnen we dar 
verschij nse l waarnernen. Door her 
deel s afsterve n van de grasmat en het 

optreden van enige ero sie ontstaat er 
weer ee n gesc hikt kierningsrnilieu 
voo r a Ileriei soo rten, o.a. akk eron
kruiden. Zo zullen we volgend jaar in 
berrnen , vooral op zuidhellingen , 
meer klap rozen zien bloeien dan 
gew oonJijk. In de regel groeien ze 
aIleen maar in berrnen wa nneer die 
pas zij n aangelegd en ten gevolge 
van het omwerken van grond een tij
delijk akkerrnilieu ont staan is. 
Meestal zijn klap rozen na een jaar 
alw eer verdwenen. Maar na een 
extre me dro ogt eperiode kunnen ze 
wee r even rerugkornen , daarbij 
geh olpen door het feit da r het zaa d 
van klaprozen na vele jaren nog zijn 
kiernkracht behoudt. 
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