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Veranderingen op de Hors 1984 - 2011
De zuidpunt van Texel (ongeveer 780 hectare) is sinds 1917 in bezit
van het Ministerie van Defensie. Sinds 1949 wordt het gebied gebruikt door de marine. Bij de Mokbaai ligt een kazernecomplex
met een eigen haventje. In de Mokbaai en op de Hors wordt regelmatig geoefend met onder andere landingsvoertuigen. In de buurt
van de broedvogelkolonies vinden geen militaire activiteiten
plaats en ook de botanisch interessante delen van het terrein worden ontzien.
In 1984 is het kustgebied van Texel door landschapsecoloog Henk
Doing in kaart gebracht en in 2004 en 2011 is op de Hors, door ecologen van het Ministerie van Defensie, opnieuw een kartering
uitgevoerd. Sinds 1984 is er in het gebied veel veranderd als gevolg
van het aangroeien van de Hors en het opstuiven en ouder worden
van de duinen.
In 1984 bestonden grote delen van het terrein uit onbegroeide zandplaat (het zgn. strand-landschap), schaars begroeide strandduintjes
en ijl begroeide helmduinen (het stuifduin-landschap). Rond het
westelijke Horsmeertje was een licht brakke, vochtige vallei aanwezig, het domein van soortenrijke begroeiingen met knopbies, parnassia, moeraswespenorchis en netknikmos, met daarin ook wilgenstruwelen. De duinen ten noorden van de Horsmeertjes waren
begroeid met uitgestrekte, soortenrijke struwelen met gewone vlier,
duindoorn en diverse soorten rozen (het duindoorn-vlier-landschap) en in het uiterste noordwesten werd het landschap bepaald
door velden met duinroosje (het kalkarm duinroos-landschap).
Tussen 1984 en 2011 is de zandplaat verder aangegroeid, wat een
snelle ontwikkeling van duinen en duinbegroeiingen tot gevolg had.

Door afname van de dynamiek hebben de helmduinen uit 1984 zich
ontwikkeld tot gesloten duingraslanden die tot het stuifkuilenfakkelgras-landschap en het buntgras-fakkelgras-landschap gerekend worden. De begroeiingen in dit laatste landschapstype zijn
kenmerkend voor de overgang van kalkrijke naar kalkarme duinen.
Karakteristiek hierin zijn buntgras, eikvaren en pluimstaartmos. In
het stuifkuilen-fakkelgras-landschap is nog geen sprake van verzuring van de bovengrond en in dit landschap zijn veelvuldig duinsterretje, zanddoddegras en ruw vergeet-mij-nietje te vinden. Het stuifkuilen-fakkelgras-landschap westelijk op de Hors is het domein van
een grote kolonie zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen. Door
de uitwerpselen van de meeuwen wordt kalk en vooral ook stikstof
toegevoegd aan het zand, waardoor de bodem veel vruchtbaarder is.
Dit is af te lezen aan allerlei soorten onkruid in de vegetatie, zoals
ingesneden dovenetel, gewone vogelmuur, winterpostelein, kleine
brandnetel, de bijzondere gifsla en de nieuwkomer glanzige ooievaarsbek. In 2011 zijn bepaalde delen van dit landschap door toedoen van meeuwen zo veranderd, dat het afzonderlijk gekarteerd is
als meeuwenkolonie-fakkelgras-landschap.
Ten zuiden van de Kreeftepolder zijn de duinen sterk aangegroeid en
breder geworden. De buitenste zone behoort tot het stuifduin-landschap, de binnenste tot het muurpeper-helm-landschap dat de overgang vormt van stuivende naar vastgelegde duinen. In deze zone
worden op de bodem regelmatig korstmossen aangetroffen die
normaal gesproken op bomen groeien. Dit verschijnsel, dat ook van
de andere Waddeneilanden en enkele gebieden in de vastelandsduinen bekend is, is de laatste decennia erg zeldzaam geworden, waarschijnlijk door het vastleggen van grote delen van de duinen. Ten
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opzichte van 2004 is deze zone in 2011 naar het zuiden verschoven.
Hier is in 2011 het uiterst zeldzame gelig baardmos gevonden, in ons
land momenteel alleen bekend van deze plek. Een andere bijzonderheid is dwerggras, dat ten zuiden van het oostelijke Horsmeertje
groeit in het muurpeper-helm-landschap (zie foto op pag. 160).
In 2011 bleek dat het stuifduin-landschap nog zeer dynamisch is: ten
zuiden van de Horsvallei en zuidwestelijk van de Kreeftepolder zijn
duinen weggeslagen die in 2004 gekarteerd werden als stuifduinlandschap. Bovendien is een kleine duinvallei (een uitloper van de
Horsvallei) uit 2004 volledig dichtgestoven en weer overgegaan in
het stuifduin-landschap. De oudere gordel met duindoorn-vlierlandschap lijkt in oppervlakte nauwelijks veranderd ten opzichte
van 1984.
Brak en vochtig
De Kreeftepolder was in 1984 nog een onbegroeide strandvlakte 
met hier en daar vrijwel onbegroeide primaire duintjes (strandlandschap). In 2004 heeft deze ‘polder’ zich, mede onder invloed
van het maaibeheer, ontwikkeld tot een licht brakke, vochtige vallei
met een zeer soortenrijke begroeiing, met ondermeer knopbies,
parnassia, moeraswespenorchis, vleeskleurige orchis en groenknolorchis. Plaatselijk zijn hierin duindoornstruwelen tot ontwikkeling
gekomen. In 2011 heeft het vochtige wilgenstruweel zich in deze
vallei flink uitgebreid, ten koste van deze soortenrijke begroeiingen, waardoor nu gedeeltelijk sprake is van een vochtige wilgenvallei. In 2012 werd in de laagste en natste delen van de Horsvallei loos
blaasjeskruid aangetroffen, een soort die maar een enkele keer
eerder op Texel was gevonden. Ook de gemaaide vallei ten noorden
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van het westelijke Horsmeertje heeft zich ontwikkeld tot een natte
duinvallei, afgewisseld met droge duintjes. In 2004 zijn hier zeer
soortenrijke knopbiesbegroeiingen aangetroffen. In 2011 is de zone
met wilgen die om de Horsmeertjes ligt, uitgebreid ten koste van
deze soortenrijke begroeiingen.
Ten zuiden van het oostelijke Horsmeertje is een geheel nieuwe
vallei tot ontwikkeling gekomen, de Horsvallei. In deze natuurlijke
vallei wisselen lage delen af met lage duintjes, de zogenaamde bollen. In 2004 was een zeer kleinschalig vegetatiepatroon aanwezig
dat op landschapsniveau te karakteriseren is als een afwisseling van
het stuifkuilen-fakkelgras-landschap en licht brakke, vochtige valleien met veel riet in de lagere delen. In het oostelijke deel van deze
duinvallei zijn zeer soortenrijke knopbiesbegroeiingen aanwezig,
vergelijkbaar met die in de Kreeftepolder. In 2011 is dit zelfde landschap nog steeds aanwezig, maar er zijn ook veranderingen. Een
deel van de vegetatie is natter en soortenarmer geworden en heeft
zich ontwikkeld tot vochtige rietvallei. In het westen van de Horsvallei heeft het stuifduin-landschap zich uitgebreid. Hier zijn vochtige
rietvalleien dichtgestoven met zand, waardoor er plaatselijk ‘rietduinen’ aanwezig zijn. Soortenrijke begroeiingen van de zoet-zout
gradiënt, met ondermeer knopig vetmuur, parnassia en strandduizendguldenkruid, kwamen in 2004 vooral voor op de bodem van de
valleitjes. In 2011 hebben deze begroeiingen zich teruggetrokken
aan de voet van de duintjes, waar ze kleurrijke gordels vormen. In de
buitenste zone van de Horsvallei heeft de zee heel af en toe nog
toegang, waardoor een vegetatie ontstaat die doet denken aan die
van de hoge, brakke kwelder (brakke zone met duinvallei-elementen). Fioringras is hier de dominante soort.
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strand-landschap
strandduintjes-landschap
stuifduin-landschap
muurpeper-helm-landschap
stuifduin-landschap met vlierstruweel
kalkarm duinroos-landschap
dauwbraam-buntgras-landschap
open plas
vochtige rietvallei
licht brakke, vochtige vallei
brakke zone met duinvallei-elementen
stuifkuilen-fakkelgras-landschap
buntgras-fakkelgras-landschap
mosrijk fakkelgras-landschap
meeuwenkolonie-fakkelgras-landschap
open duindoorn-landschap
duindoorn-vlier-landschap
vochtige wilgenvallei
natte wilgenvallei
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De Hors, een fenomeen
Zuidwaarts rond de Hors zijn de jongste fasen van soms slechts 1 jaar
oude duinvalleien te zien. Er groeien tot 20.000 groenknolorchisjes
in de (aangelegde) Kreeftepolder en vooral in de spontaan ontstane
Horsvallei (ook met veel moeraskartelblad). Bitterling, een gele
gentiaanachtige, verscheen er. In nog naamloze, piepjonge valleien
aan het eind van de gele wandelroute voorbij de Kreeftepolder,
staan strandduizendguldenkruid en parnassia, velden vol. Op de

Van links onder met de klok mee: groenknolorchis; loos
blaasjeskruid; vleeskleurige orchis tussen armbloemige waterbies;
muurpeper; gelig baardmos; herfstbitterling.
Midden: moeraskartelblad met knopbies.
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droge en stuivende hellingen floreren zeewinde en blauwe zeedistel.
Het is ook het domein van een zeldzame soort zandloopkever: de
zeezandloopkever, nauwelijks te onderscheiden van de veel algemenere basterdzandloopkever. In sommige jaren graven schorzijdebijen in het strandlandschap hun holletjes, net boven de vloedlijn.
Voor ons land nieuwe soorten baardmossen groeien verborgen in
vochtige duintjes op de grond.

Volgende pagina: Van links boven met de klok mee: in
ouder stuweel sterft vlier; Horsvallei; stuifduin-landschap;
Kreeftepolder, aanwaaiend zand; licht brakke, vochtige
vallei.
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