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STELLINGEN

I
Bij de voortschrijding van detaxonomische vegetatiekunde zal de differentierende soort envooral decombinatie vandifferentierende soorten - in dit
proefschrift aangeduid metdeterm differentierende soortencombinatie - als
indelingscriterium eensteeds grotere plaats innemen tenkoste vande kensoort.

II.
De gebruikelijke overschatting vandefactor concurrentie indetotstandkoming en structuur van plantengemeenschappen - bijv. bij BRAUN-BLANQUET
(1928, 1951)enbij ELLENBERG (1956)- berust opeenonvoldoende besef van de
omstandigheid, datconcurrentie eenstoringsverschijnsel is,deste meeroptredend naarmate deinvloed vandemens groteris.
J. BRAUN-BLANQUET: Pflanzensoziologie, Grund-

ziigederVegetationskunde.- 1.Aufl. Berlin,1928;
2.Aufl.Wien,1951.
H. ELLENBERG: Aufgaben und Methoden der

Vegetationskunde.- Stuttgart, 1956.

Ill
De bezwaren dietegen Pawlow's leer vandevoorwaardelijke reflexen moeten
worden ingebracht, demonstreren debeperkte betekenis vanhet gedragsonderzoek van dieren onder kunstmatige condities.
IV
De veronderstelling van JONES en WILKINS dat ,pest pressure' verantwoordelijk kanzijn voor de taxonomische verscheidenheid in de vegetatie van de
tropen, isniet in overeenstemming metde aard vanhet gastheer-parasietmechanisme.
D. A. JONESen D. A. WILKINS: Biotic selection in

natural populations. - Abstracts Tenth Intern.
Bot.Congress,Edinburgh, 1964:144.

Het kernmotief vande natuurbescherming is hetinstand houden van ruimtelijke differentiatie door middelvan isolatie.
V. WESTHOFF: Hedendaagse aspecten der natuurbescherming. - Wetenschap en Samenleving 9,
1955:25.
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VI
De hantering van het begrip ,waterplant' bij de bepaling van de oeverlijn
overeenkomstigart.5.3.12*vanhet ontwerpvanwettotvaststellingvanboek5
van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (zitting 1956-1957/4572) leidt met betrekking tot het eigendomsrecht van buitendijkse gronden in het getijdegebied tot
nietdoordeontwerpersbedoeldegevolgen.
* Deoeverlijn indezinvandedrievorigeartikelenwordt bepaald
door de normale waterstand of, bij wateren waarvan het peil
periodiek wisselt, door de normale hoogwaterstand. Grond, met
andere dan waterplanten begroeid, wordt echter gerekend aan de
landzijde van de oeverlijn te liggen, ook al wordt die grond bij
hoogwater overstroomd.
VII
Het vroeger in Zeeland veel voorkomende heggenlandschap is door natuurlijkeopslagvanhoutgewasontstaan.
VIII
De veelvuldigheid van lianen in het tropisch regenwoud hangt samen met
storingeninhetoecosysteem,menselijkebeinvloedinginbegrepen.
IX
De aanduiding Deltagebied voor de streek in Nederland ten zuiden van de
Nieuwe Waterweg, Nieuwe Maas, Noord en Merwede en ten westen van de
lijnGorinchem-Geertruidenberg-BergenopZoom-Antwerpenisonjuist.
X

Het gebruik van determ bodemrijping dient beperkt teblijven tot pedogenetische processen, die door menselijk ingrijpen zijn bevorderd of aan de gang
gezet.
XI
DEN HARTOGheeft niet bewezendat neerslaggeen meetbareinvloed heeft op
desaliniteitvanhetwaterindeWaddenzee.
C. DEN HARTOG: The epilithic algal communities
occurring along the coast of the Netherlands. Wentia 1,1959.

WOORD VOORAF
Evenals in andere uitingen van de samenleving treedt in net hedendaagse
natuurwetenschappelijk onderzoekhet,teamwork' sterker opdevoorgrond dan
voorheen. Naarmate in de vegetatiekunde het veld van onderzoek zich meer
sluit,isdezevormvan ,sturen' ookdringender vereistomdevoortgangvan die
tak vanwetenschap teverzekeren. Ook bij deonderhavigestudiehebbenvelen,
direct of indirect, tot het resultaat bijgedragen. Bij het zich rekenschap geven
van dewijzewaarop dezepublicatieisontstaan, blijkt hetechter somsmoeilijk
onderscheid temakentussen degenen diedaadwerkelijk hebbenmeegewerkten
hen diedit oponwillekeurige wijzehebben gedaan. Ook kanvan bepaalde, aan
anderen ontleendegedachtendoornungeleidelijkeassimilatie in degedachtengangvan deauteur deoorsprong aan deherinneringontsnapt zijn, zodat zij te
goedertrouwinheteigenwerkzijnopgenomen.
Intussen geeft dewetenschap, dat subject en object beide slechts bestaan en
werkelijk zijn in hunrelatietot deLogos,deauteur deovertuiging ookmetbetrekking tot het waarheidsgehalte van deze publicatie een alzijdig gebrekkig
beeldtehebbenontwikkeld.
Hooggeleerde Venema, hooggeachte promoter, Uw uitnodiging om mijn
ingenieursonderwerp tot eenpromotiestudieuit te breiden, heeft grote invloed
gehadopderichtingwaarinmijnwetenschappelijke loopbaanzichheeft kunnen
ontwikkelen. Bijdekeuzeenbewerkingvanhetmateriaalheeft Umijmeer dan
de gebruikelijke vrijheid gelaten. Niettemin heeft U aan dit werk steeds weer
richting gegeven,in het bijzonder toen dezedoor deveelheid der gegevensverlorendreigdeteraken.Ikben Uzeerdankbaar voor debelangstelling en steun,
dieikvanUmochtontvangen.
ZeergeleerdeWesthoff, door Uwleerlingen testimuleren tot eenonbevangen
werkwijze gaf U henten voilegelegenheid zichwetenschappelijk te ontplooien.
De waarde daarvan besef ik terdege. Dat U daarbij niet slechts het vak, maar
vooral het bedrijven van wetenschap als roeping voor ogen staat, is voor mij
steedseenbronvaninspiratiegeweest.
Eenbijzonder woordvanerkentelijkheidzouikwillenrichtentot Chr.G.van
Leeuwen. Uwopvattingen overhetverkrijgen vaninformatie, door nauwkeurig
waarnemen te combineren met eenverwerking tot op natuurfilosofisch niveau,
hebbenmijinveelopzichtenzowelinzichtalsuitzichtgegeven.
DeexcursiesenbijeenkomstenonderleidingvanProf.Dr.R.Tiixen zijn voor
mijonvergetelijkgeworden.Zijhebben mijaangespoord toteenpogingderesultatenvan hetwerkgebiedingroterverbandtebeschouwen.
Onder degenen diebijhettot standkomenvan ditproefschrift directzijn betrokken, gaan mijn gedachten voorts uit naar U, zeergeleerde B. Verhoeven.
Zonder Uw voortdurende belangstelling en opbouwende critiek en niet in het
minst Uwvergaande medewerking aan het analytisch bodemonderzoek zou ik
niet naar het ideaal hebben kunnen streven, om tot een evenwicht in de beschrijvingvanvegetatieenmilieutekomen.

Veel dank ben ik verschuldigd aan Mej. Dr. J. Th. Koster en Dr. C. den
Hartog voor net opwekken van mijn belangstelling voor de algen, de eerstgenoemde bovendien voor de vele determinaties van het verzamelde raateriaal.
Het spijt mij oprecht, dat de vruchten hiervan dit proefschrift te omvangrijk
zoudenmaken.
Vandeoverigendieikdankbenverschuldigd,wilikinhetbijzonder noemen
Ir. J. van der Kley voor het verstrekken van overstromingsgegevens, de heer
J.terHoevevoorhetverrichtenvanhoogtemetingen,Mevr.Dr.W.S.S.vander
Feen-vanBenthemJuttingenDr.C.O.vanRegterenAltenavoorhun assistentie bij het molluskenonderzoek, Dr. H. ten Kate voor het beschikbaar stellen
vanklimatologischegegevens,desectieMycologievandePlantenziektenkundige
DienstvoordedeterminatievaneenaantalFungi,Dr.Ir.F.F.R.Koenigsvoor
critische opmerkingen over het bodemkundige gedeelte van dit proefschrift,
Dr.D.S.RanwellenDr.K.F.Vaasvoordecorrectievandeengelsetekstende
heer G. Boelema voor zijn onbeperkte hulpvaardigheid, vooral bij de laatste
voorbereidingentothetgereedkomenvandit proefschrift.
Erkentelijk benikjegensdevoormaligeCommissie ,PlanTendeloo'voor het
toekennenvaneentoelagegedurendeeenjaar enjegensde Rijkstuinbouwvoorlichtingsdienst voor zijn medewerkingtijdens mijn verbintenis met deze dienst.
Hetisonderpromovendieengoedetraditiehunproefschrift optedragen aan
hen diehemhetnaast staan.Tochheeft dezegewoontein dit gevalhet nadeel,
dat het daardoor onvoldoende openbaar wordt hoegroothet aandeelvan mijn
vrouwbijdetotstandkomingvanditproefschrift isgeweest.Doorhaar steunen
toewijding washet niet alleen mogelijk denodige concentratie te vinden, doch
werdiktevenstelkensweerbuiteneigengezichtskringgeleid.
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HOOFDSTUK1

INLEIDING

1.1. EERDER ONDERZOEK OVER DE ZOUTVEGETATIE IN NEDERLAND

In Nederland werd omstreeks 1930het phytocoenologisch onderzoek van de
zoutvegetatie ter hand genomen. In het Waddengebied leidde dit na een aantal
locale studies (bijv. FEEKES, 1934, 1941; DE VRIES, 1935, 1940; BRAUNBLANQUET en DE LEEUW, 1936; BROUWER e.a., 1950) tot het werk van WESTHOFF (1941, 1943b, 1947a en b, 1951a en b, 1954) en WESTHOFF en BROUWER
(1951), waarin de,wat vegetatie en milieu betreft, zo rijk gedifferentieerde Waddeneilanden uitvoerig worden behandeld.
De afsluiting en gedeeltelijke inpoldering van de Zuiderzee werd aanleiding
tot onderzoek naar hetgeen daar verloren zou gaan en gaf gelegenheid tot
uitvoerige bestudering van de biologische gevolgen van dit menselijk ingrijpen
(Correspondentieblaadje Zuiderzee-onderzoek; verscheidene bijdragen in het
Nederlandsch Kruidkundig Archief; Flora en Fauna der Zuiderzee; FEEKES,
1936, 1940, 1943; FEEKES en BAKKER, 1954; BOER, 1955).
Hoewel het estuariumgebied van Rijn, Maas en Schelde ook iuimschoots de
gelegenheid bood tot onderzoek van de zoutvegetatie, ontbrak het daar tot op
heden aan een adequaat overzicht. Weiisreeds, alstegenhanger, een diepgaand
onderzoek van het zoetwatergetijdengebied gereedgekomen (ZONNEVELD,
1960).Van devoornaamste localestudies over dezoutvegetatieinhet estuariumgebied noemen wij die van VAN LANGENDONCK (1931, 1933a, 1933b), VLIEGER
(1938), WEEVERS (1940), ADRIANI (1945), BAKKER (1950), WESTHOFF en BEEFT I N K ( 1 9 5 0 ) , MORZER BRUIJNS c.s. (1953), BAKKER en BOER (1957) en ROOSMA
(1961). Het isdit gemisaan een overzicht dat in eersteinstantie de aanleiding tot
de onderhavige studie vormde.
1.2. EERDER ONDERZOEK OVER DE ZOUTVEGETATIE IN OVERIG EUROPA

Het aantal verhandelingen over zoutvegetaties heeft in Europa een zodanige
omvang aangenomen, dat de auteur zich noodgedwongen moet beperken tot
het noemen van die werken dievoor de studie van deplaats van de Nederlandse
zoutplantengemeenschappen in Europees verband een sleutelpositie innemen.
Daarnaast zal worden aangegeven waar zich in Europa leemten in onze kennis
omtrent de zoutvegetatie voordoen of althans onvoldoende informatie aanwezigis.De Europese zoutvegetaties worden hier verdeeld in een Noord- en WestEuropese (inclusief Baltische), een Midden- en Oost-Europese en een Mediterranegroep.
1.2.1. Noord-en West-Europa, inclusief het Baltische gebied
Over de vegetatie langs de Europese noordkust zijn we goed gei'nformeerd
door hetwerk van REGEL (1923, 1941), KALELA (1939) en NORDHAGEN (1954).
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)
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Vooral NORDHAGEN geeft waardevolle gegevens omdat hijaansluit bij de principesvan deFrans-Zwitserse School.Van de atlantische kust vanNoorwegenis
slechts weinig bekend (NORDHAGEN, 1917, 1923; GILLNER, 1955). Uithet overgangsgebied tussen Noordzee enOostzee zijn verscheidene studies verschenen,
de meeste van locale betekenis doch kortgeleden aangevuld met het waardevolle werk van GILLNER (1960). Ooklangs deZweedse zuid- en oostkust zijn
belangrijke onderzoekingen gedaan (bijv. STERNER, 1933; ENGLUND, 1942;
ALMQUIST, 1929). Uit Finland moeten deverhandelingen van LEIVISKA (1908)
en LUTHER (1951) worden genoemd. Over dezuidoever van het Oostzeegebied
zijn we— afgezien van hetoudere werk van PREUSS(1911-12)—slechts locaal
gei'nformeerd (bijv. LIBBERT, 1940; VODERBERG, 1955; FRODE, 1958; VODERBERG
en FRODE, 1958, 1963; FUKAREK, 1961),terwijl uitPolen en de Baltische Staten
nagenoeg geheel geen gegevens bekend zijn (GRONTVED, 1953). Uithet Deense
en Duitse Waddengebied isdank zij WARMING (1906),IVERSEN(1936, 1952-53),
BEEFTINK (1959), CHRISTIANSEN (1927, 1934, 1938, 1955), R. TUXEN (1937,
1955, 1956,1957)en KLEMENT (1953) de samenstelling van de zoutvegetatie
redelijk goed bekend.
Groot-Brittannie en Ierland nemen als vooruitgeschoven posten in hetatlantische kustgebied geografisch eenbijzondere plaats in. Het relatief grote aantal bijdragen over dekustvegetatie geeft echter over het algemeen weinigaansluiting aanderesultaten ophetEuropese vasteland: demethodiek der Engelse
en Ierse onderzoekers is gegrond opeentypering volgens dominantie, waarbij
dewaardevan eenvolledige coderingvan defloristische samenstelling opproefplekken endebetekenis van hetvraagstuk vandehomogeniteit meestal teweinigwerd ingezien. Eentot 1957vrijwel volledig overzicht van deliteratuur geeft
CHAPMAN (1960) in zijn fraaie boek over de zoutvegetaties van de wereld.
Hieraan kunnen worden toegevoegd de bijdragen van BRAUN-BLANQUET en
R. TUXEN (1952), CALDWELL (1957), HESLOP-HARRISON-(1958), CHAPMAN
(1959), GOODMAN c.s. (1959), GOODMAN (1960), GOODMAN en WILLIAMS (1961)
en RANWELL (1961,1964a, 1964b), BIRD en RANWELL (1964)en RANWELL et al.
(1964).
Over dezoutvegetatie van dekust van BelgietotBretagne zijn eenaantalbelangrijke werken verschenen: die van MASSART (1907, 1910) over de vegetatie
van de Belgische kuststrook, van HOCQUETTE (1927) over devegetatie vande
Slack, van LEMEE (1933, 1952) over de vegetatie van enkele zilte terreinen in
Normandie, van CORILLION (1953, 1956) metbetrekking totdenoordkust van
Bretagne; voorts moeten de excursieverslagen van DARIMONT C.S. (1962) en
GEHU (1963) over de vegetatie vandeBretonse kust worden vermeld. Ten zuiden van Bretagne zijndephytocoenologische gegevens echter zeer schaars en de
bijdragen beperkt tot een klein aantal locale en, wat ons onderwerp betreft,
meestal beperkt opgezette studies: KUHNHOLTZ-LORDAT (1927, 1928) en KONIG
(1959) in ZW-Frankrijk; BUCH (1951), GUINEA (1949, 1953) en BELLOT (1950)

in NW-Spanje; FONTES (1945)en ROTHMALER (1943)inPortugal.

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 65-1 (1965)

1.2.2. Midden- en Oost-Europa
In Midden-Europa zijn de zoutplantengemeenschappen schaars en meestal
beperkt tot zeer kleine terreinen (ALTEHAGE en ROSZMANN, 1939; PFEIFFER,
1952; BUCKNER, 1954). In Oostenrijk-Hongarije bevindt zich echter aan de
Neusiedler Seedewestelijke uitloper van deuitgestrekte euraziatische zoutmoerassen en zoutsteppen. VanHongarije strekt dit gebied zich uitvia Roemenie,
Turkije enZuid-Rusland totin Centraal Azie (CHAPMAN, 1960). Ookin Joegoslavie bevinden zich grote oppervlakten zoute gronden (volgens schriftelijke
mededeling van Dr.Ir. B.Verhoeven, Kampen, eenkwart miljoen ha).Hetwas
noodzakelijk zich hier bij de literatuurstudie te beperken tot de werken van
TOPA (1939), WENDELBERGER (1943, 1950), Soo (1947a, 1947b, 1949, 1957),
SLAVNIC (1948) enVICHEREK (1962)enhetoverzicht dat CHAPMAN (1960) geeft.
1.2.3. Het Mediterrane gebied
In het kustgebied van de Middellandse Zee komen op vele plaatsen zoutplantengemeenschappen voor, soms over uitgestrekte terreinen. Deze gemeenschappen zijn echter nogslechts zeer locaal onderzocht enbeschreven in vergelijking totdeuitgestrektheid vanhet gebied. Hetgrondigste onderzoek is door
Braun-Blanquet uitgevoerd, voornamelijk langs de Franse Mediterrane kust
(BRAUN-BLANQUET, 1931,1933; BRAUN-BLANQUET etal., 1952,1957).Als grondlegger vandeFrans-Zwitserse School washijtevens deeerste dieeen classificatiesysteem voor dezoutplantengemeenschappen ontwierp. Naast het werk van
Braun-Blanquet envan PIGNATTI (1959) uit Z-Frankrijk zijn geraadpleegd studies uit Z- en O-Spanje (RIVAS GODAY, 1943,1944, 1955; PIGNATTI, 1953a;
BRAUN-BLANQUET en DE BOLOS, 1957), de Balearen (DE BOLOS en RENE MOLINIER, 1958), Corsica (BLANC, 1954; PICARD, 1954; ROGER MOLINIER, 1959),de
Golf van Venetie (BEGUINOT, 1941; BERTOLANI-MARCHETTI, 1953; PIGNATTI,
1953b; MARCELLO en PIGNATTI, 1963), Sicilie (FREI, 1937),Algerie (KILLIAN en
LEMEE, 1948; DUBUIS en SIMONNEAU, 1957), Tunesie (PIGNATTI, 1952), Grieken-

land (OBERDORFER, 1952), Egypte (TADROS, 1953; TADROS en ATTA, 1958),Israel (EIG, 1946), alsmede deplantengeograrische werken van EIG (1931-32) en
WILHELM (1937)

1.3. H E T ONDERHAVIGE ONDERZOEK

Zoals in paragraaf 1.1 bleek, wasinhet Deltagebied 1 —in tegenstelling tot
het noorden van Nederland — noggeen systematisch opgezette en het gehele
gebied omvattende studie van de zoutplantengemeenschappen en hun milieu
verricht. Teneinde in deze leemte te voorzien isin 1950 metdit onderzoek een
begin gemaakt (BEEFTINK, 1951) en—afgezien vanonderbrekingen in 1951en
in dejaren 1953t/m 1957—totopheden voortgezet.
1

HoewelZW-NederlandtenZ.van deNieuweWaterwegentenW.vandelijn GorinchemGeertruidenberg-Bergen op Zoom-Antwerpen een estuariumgebied is, lijkt het beter deze
foutieve, dochingeburgerdeaanduiding tehandhaven.
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Het gesteldedoelkanin devolgendevier punten wordenomschreven:
1. Eenzonauwkeurigmogelijkebeschrijving vandebuitendijkse2 zoutplantengemeenschappen in het Deltagebied.
2. Eenzovolledigmogelijke karakteriseringvan hetmilieuin het algemeen en
vandehabitatvandeplantengemeenschappeninhetbijzonder, alsmedeeen
pogingbepaaldeverschijnselen in devegetatie met milieuprocessen in verband
tebrengen.
3. Vergelijking van de plantengemeenschappen met die welke elders langs de
EuropesekusteneninhetEuropesebinnenland zijn beschreven.
4. Eenpogingtot opstellingvaneenvoorEuropa universeleclassificatievande
zoutplantengemeenschappen.
Het eerstejaar beperkte het onderzoek zich tot de Kaloot bij Borssele. In
1952werdhetuitgebreidtotnagenoegallebuitendijkseterreinenindeprovincie
Zeeland,indaaropvolgendejaren met deterreinenlangshet Belgischegedeelte
vanhet Schelde-estuarium enlangshet Rijn-Maas-estuarium. De onderzochte
terreinen zijn infig.1 nader aangegeven.
TeneindedezoutvegetatieinhetDeltagebied tekunnenvergelijken metzoutvegetaties elders in Europa, zijn excursies gemaakt naar het Deense en NWDuitseWaddengebied(1956),hetNederlandseWaddengebied (1958),deFranse
Middellandse Zeekust en de Camargue (1958) en de Franse NW-Kust tot ten
zuidenvanBretagne(1962).
Deplannen tot afsluiting van de meestewateren in het Deltagebied, vastgelegd in de Deltawet, hebben tot gevolg dat ingrijpende veranderingen in de
biologischeconstellatiezullenoptreden.Door deafdamming van het Veersche
Gat endeZandkreekheeft ditveranderingsproces zichreedslocaalingezet. De
studie van dezeveranderingen, mogelijk gemaakt door de oprichting van het
HydrobiologischInstituut afd. Delta-onderzoek,gevestigdin Yerseke,incombinatie met de stimulerendegedachtengangvan deheer Chr. G. van Leeuwen
(R.I.V.O.N.,Zeist),hebbengeleidtot deovertuigingdatde cybernetica, vooral
indezinvan RossASHBY(1961),ookindeveldbiologievangrotebetekenisbelooft teworden.Ditismetnamehet gevalbij problemen waar dephytocoenologieopeendood spoor dreigt teraken, zoals de kwestie van de homogeniteit
enheterogeniteitvangemeenschappen,delaatstetotuitingkomendinpatroonvorming.Ookisdezebenaderingswijze eenbelangrijk hulpmiddelbij deinterpretatievanoecologischeprocessen,zoalsdesuccessie.
Hetvoordeelvanhetgebruikvan dezemethodiekin dephytocoenologieligt
indeeersteplaatsinhetfeit dateennieuw,universeelbegrippenapparaat wordt
geintroduceerdwaarmeeinterneenexternerelaties kunnen worden beschreven
en gemeten. De universaliteit van het begrippenapparaat — toepassing in de
communicatietechniek, de linguistiek, de medische, sociale en economische
wetenschappeneninverschillendetakkenvan debiologie—openthetperspectiefdat,meerdanvroeger,analogieentussendeverschillendewetenschappentot
2
Aanduidingvan alleterreinen diedirect doordegetijbeweging worden beinvloed,dusniet
alleen viahet grondwater of doorkwel.

^
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FIG. 1. Kaart van ZW-Nederland met de onderzochte terreinen. De cirkels geven de buitendijkse terreinen aan, de driehoeken de binnendijkse; waar kwantitatief onderzoek is
verricht,zijn geheel zwarte tekens geplaatst.

SCHAAL 1:80Q000

FIG. 1. Map of the SW-Netherlands indicatingthe localitiesinvestigated.Circles = localitile
on the outside of the dikes. Triangles = localitieson the landsideof the dikes. Fuls
black signsindicatethatquantitativeinvestigations havebeencarriedout.

verdiepingvan kennis eninzicht zullenleiden en, waar vergaande specialisatie
tot eenwetenschappelijk isolationismedreigttevoeren,eenverbredingvanhet
blikveld zullen opleveren. In de volgende paragraaf gaan we nader op deze
methodiekinenopenkeleaspectenvanhaartoepassingindephytocoenologie.
Voor denomenclatuur van detaxais,voorzover mogelijk van de Flora van
Nederland van HEUKELS-VAN OOSTSTROOM (1962) gebruik gemaakt. Waar
auteursnamen of afkortingen van deze ontbreken, zij daarom naar dezeflora
verwezen.
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Tenslotte:dezestudiebeperktzichtot debeschrijvingvanvegetatieenmilieu
uitdetijd voor deuitvoeringvan dewerken dieuit deDeltawet voortvloeien.
Hetkandaaromgebeurendatbepaaldebegroeiingenenbepaalde verschijnselen
in de vegetatie enhet milieu, diethansniet meerbestaan, nogalsrealiteit zijn
beschreven.
1.4. VEGETATIE EN MILIEU BESCHOUWD UIT HET OOGPUNT VAN DE CYBERNETICA

Life is the continuous adjustment of internal relatione
to external relations.
HERBERT SPENCER.

To live effectively is to live with adequate information
WIENER.

1.4.1. Enigebegrippen uitde informatietheorie
Informeren wil zeggen inlichtingen geven, dus overbrengen van een boodschapdieonverwachtheidinzichbergtenbijdeontvangereenzekereonbekendheidwegneemt.In eersteaanleghoudt deinformatietheorie zich dus bezig met
de overbrenging vanboodschappen, ongeacht hun aard eninhoud. Informatie
kandaarbij worden gedefinieerd alsdenaamvoordeinhoud ofhetgehaltevan
hetgeen wordt overgebracht (WIENER, 1954) of, gebaseerd op statistische beschouwingen, als een functie van de verhouding tussen het aantal mogelijke
antwoorden voorennadat deboodschapisontvangen (MARGALEF,1958).
Overdracht van boodschappen is alleen mogelijk op basis van ongelijkheid,
van differentiatie tussen donator enreceptor. Informatie hangt dus samen met
een hoeveelheid ordening. Is de boodschap goed overgebracht (adequate informatie),danisdeongelijkheid opditpuntopgehevenendewanorde(entropie)
toegenomen (BOK, 1958,p. 177-178).Ongelijkheid of ordeis dus een toestand
diebestaatdankzijisolement.NuwordtindedefinitiesvanWienerenMargalef
eerstvaninformatie gesprokenalshetisolementisopgehevenencommunicatie
intreedt.Alleenhetuitgewisseldewordtbeschouwdalsinformatie.Men geeft
aanhetbegripinformatieechtereengrotereuniversaliteitdoorhetnietvancommunicatie afhankelijk te stellen, dus niet van de zijde van de receptor te beschouwen, doch informatie op te vatten als de hoeveelheid onwaarschijnlijkheid, ordening of structuur die een entiteit of stelsel van entiteiten bezit, ongeacht zijn toestand vanisolatie of communicatie. Het feit zelf dat een entiteit
een ordening vertegenwoordigt, stempelt hem reeds tot een onwaarschijnlijke
toestand (BOK, 1958, I.e.).
Deinformatietheorie kan dusworden omschreven alsdewetenschap diezich
bezig houdt met het onderkennen van orde boven de algemene wanorde uit
(BOK, 1958,p.21). Wanorde, ook wel aangeduid met de term ruis (engels:
noise),uitzichoptweewijzen:ruimtelijkinegaliteitenindetijd doorinstabiliteit(BoK,1958,p. 166).Evenzouit ordezichruimtelijk in differentiatie eninde
tijd dooreenstabieletoestand.
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1.4.2. Wetenschappelijk onderzoek alsoverdracht van informatie
Een belangrijk aspectin allewetenschappen,dus ookin dephytocoenologie,
is devraagwelkeinformatie wij onsvoorstellen met ons onderzoek te ontvangen en op welke wijze deze het meest efficient kan worden verkregen. Aangezienhetbijwaarnemen steedsomdeperceptievan,fixatiepunten' gaat—zowel
in de tijd als in de ruimte—is de vraag centraal van welke aard deze ,fixatiepunten' moeten zijn en hoeveel daarvan nodig zijn om ons een beeld — een
denkbeeld —te vormen van hetgeen wij wensen waar te nemen. In concreto,
het gaat er omhoe,wanneer enwaarwijin detijd-ruimte onzefixatiepuntenin
devegetatieenhetmilieukiezen. Deze keuzebepaalt de aard van het beeld dat
wij onsvan het object van onderzoek gaanvormen.
In de phytocoenologie zoals men diein de Frans-Zwitserse School bedrijft,
wordt de keuze van de fixatiepunten (plaats en grootte van de proefvlakten)
bepaald door desamenstelling endestructuur van devegetatie.De ruimtelijke
{twee- of driedimensionale) structuurvan denatuurlijke vegetatieisniethomogeen; zij is ,korrelig' (MARGALEF, 1958).Deze ,korrels' kunnen groot of klein,
onregelmatig, rond, bandvormig of lijnvormig zijn (VAN LEEUWEN, 1959) en
wordenaangeduidmetdetermpatronen (WATT,1947).
Pioniergemeenschappen hebben een grove korreling. Naarmate de successie
voortschrijdt wordt de korreling fijner, neemt de inwendige informatie (orde,
differentiatie) vandeproefvlakte toeendeuitwendigeinformatie (de informatie
t.o.v. devegetatiebuiten deproefvlakte) af (cf. MARGALEF, 1958, 1961).Tevens
worden degrenzen tussen dekorrelsvager (uitersten: slikvegetaties en eentropischregenwoud).Nuzijndegrofheid endewaarneembaarheidvandekorreling
subjectieve maatstaven. Evenals wij lichtgolven slechts tussen ultraviolet en
infrarood en radiogolven slechts tussen bepaalde frequenties waarnemen, percipieren wij onder normale omstandigheden slechts structuren van bepaalde
afmetingen. Het probleem is nu welke zichtbare inwendige differentiatie van
de proefvlakte nog toelaatbaar is omin de zin van de Frans-Zwitserse School
,als ,homogeen' te mogen worden aangeduid. Naast dit probleem, dat thans in
de practijk grotendeels door ,het ervaren oog van de phytocoenoloog' wordt
opgelost, bestaat het probleem van de keuze van de fixatiepunten in de tijdruimte. Welkegarantie kan de onderzoeker geven dat zijn opnamen enmilieugegevenshem zowelin het ruimtelijke alsin het tijdelijke binnen devooraf gestelde grenzen optimale informatie verschaffen?
Deoplossingvoordeaanpak van deze ,patroon-en-organisatie'verschijnselen,
die oecologisch en biocoenologisch meestal zeer complex van aard zijn, moet
vooral worden gezocht in een cybernetische benadering, waarbij naast de informatiefheorie vooral de algemene systeemtheorie van Ross ASHBY (1958,
1961) en de ,open-en-dicht theorie' van VAN LEEUWEN(1963)perspectieven lij•kentebieden.Metbehulpvandezetheorienisgepoogdeenaantalvandezeverschijnselen, diezich opmacro-schaalaftekenen, tebenaderen. Voor deanalyse
van dezoutvegetatie op micro-schaalmoestnogworden volstaan met deklassieke opnametechniek, waarbij evenwel subjectieve elementen zo veelmogelijk
zijnopgevangendoor(1)hogeeisenaandehomogeniteitindezinvandeFransMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 65-1(1965)
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Zwitserse School te stellen, doch er tevens voor te zorgen dat de oppervlakte
van deproefvlakten dievanhet kwantitatieve minimum-areaal (MEIJER DREES,
1954)overtreft; (2)mettransectentewerkenwaardoordekans,bepaalderuimtelijke structureninvegetatieenmilieuoverhethoofd tezien,tot eenminimum
wordt beperkt en (3) vegetatie en milieu op bepaalde terreinen herhaaldelijk
waartenemen,grotendeelsmetbehulpvanpermanente proefvlakten.
Nadatplaats,tijdengroottevandewaarnemingspuntenzijnbepaald, gaat de
onderzoeker over tot defixatiezelf.Deze geschiedt door codering (samenstelling van de vegetatie uitdrukken in abundantie- en dominantiecijfers; milieufactoren uitdrukken in kwantiteiten). Hierbij dienen wij te bedenken dat onze
codering slechts een beperkte hoeveelheid informatie vastlegt en dat de mogelijkheid ommet andere coderingen meerinformatie te verkrijgen niet a priori
mag worden uitgesloten. Aanvankelijk is voor de vegetatie de codering van
BRAUN-BLANQUET (1928) toegepast (gecombineerde schatting van abundantie
en dominantie), doch het statistische bezwaar van de koppelingvan twee criteriaineencodedeedonsindeloopvanhet onderzoek devoorkeur geven aan
de methode, voorgesteld door DOING KRAFT (1954). Het voordeel dat deze
laatste codering bovendien vertaald kan worden in die van Braun-Blanquet
—overigensmetverliesvaninformatie —betekent datdeeenheidin het onderzoek geen gevaar loopt.
De codelijsten, tenslotte, ondergaan in het brein van de onderzoeker een
decoderingsproces,waardoorhijeenbeeldkrijgtvanhetobject van onderzoek.
Opnametabellen evenalslijsten vanmetingenvanmilieufactoren zijn voor hem
eendocumentatiein codemet een eigeninhoud aan informatie.
1.4.3. Vegetatie en milieu als realisaties inruimte en tijd
De cybernetica biedt ook demogelijkheid destructured eigenschappen van
deinterneenexternerelatiesvan organisaties van organismentebenaderen. In
verschillendeanderetakkenvandebiologie—bijv.indegenetica,embryologie,
biochemieenneurophysiologie—heeft menmetdetoepassingvande informatietheorie reeds veelbelovende resultaten bereikt (bijv. BOK, 1958; QUASTLER,
1959;RAVEN, 1961;CHANTRENNE,1963).Indebiocoenologieenoecologiehebbenvoorzover bekend tot nu toe alleen MACARTHUR (1955, 1957), MARGALEF
(1957, 1958,1961),PATTEN(1959)en BRAY(1961)deprincipesvande informatietheorie toegepast. VAN LEEUWEN (1960, 1962, 1963) heeft in zijn eveneens
tot de cybernetica te rekenen ,open-en-dicht theorie', door de in elke relatie
aanwezige aspecten van verbinding en scheiding als uitgangspunten te kiezen,
de begrippen informatie en ruis voor het eerst duidelijk in hun verband met
ruimteentijdgezet(cf. ook BEEFTINK,1964a).
Aangezien deprocessenwaarmeedecybernetica zichbezighoudt, zichin de
tijdenderuimteafspelen,ishetgewenstdezebegrippeneerstaaneen beschouwingte onderwerpen. Voor de ontwikkeling van een organisme (plant) of een
organisatie van organismen (populatie, plantengemeenschap) is zowel een
zekere tijd als een bepaalde ruimte nodig. Deze benodigde tijd-ruimte wordt
hunviahetmilieuverschaft. Hetmilieuisopzijn beurt echter ook tijd-ruimteo
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 65-1 (1965)

lijk bepaald: Processen als sedimentatie, humusvorming en bodemontwikkelingvergennaastruimtevooraltijd envoor derealisatievanhet getij, totuiting
komend in horizontale en verticale waterbewegingen, is een zekere ruimtelijke
afmeting van het waterbekken vereist. In derelatievegetatie-milieuishet abiotische milieu echter primair, moet eerst in een bepaalde gedaante zijn gerealiseerdvoordat hetbiotischeaspectzichkan openbaren. Dit sluitnietuitdat ook
devegetatie, eenmaal aanwezig, het milieu medebepaalt; integendeel, devegetatie is de bewerkster van een belangrijk deel van de verticale differentiatie in
het milieu, zowel boven als onder het bodemoppervlak. Daarnaast versterkt
zij ook de horizontale differentiatie op grond van haar oecologische beperktheid (selectiemechanisme). Ook via de vegetatie (successie) wordt dus aan het
milieu eentijd-ruimtelijk karakter gegeven.Aldezerelatieskunnen waarschijnlijk tot uitdrukkingworden gebracht indeomschrijving dat devorm (abiotisch
ofbiotisch)derealisatieisvandetijdinderuimte.Ruimteentijd dienendaarom
niet als milieufactoren te worden beschouwd, maar als dimensies waarin zich
deabiotischematerieendeorganismen manifesteren (cf. BILLINGS,1952).
Het milieu is ruimtelijk gekenmerkt door afwisseling van egale (gelijke) en
gedifferentieerde (ongelijke) toestanden. Evenzo is het milieu in de tijd gekenmerkt door afwisseling van stabiele (gelijk blijvende) eninstabiele (veranderende) toestanden. VAN LEEUWEN (1962, 1963) brengt het gelijke resp. gelijk blijvendeaspect onder inhet begrip ,open' enhet ongelijke resp.veranderende aspect onder in het begrip ,dicht'. Wanneer voor eenplantensoort de ,open' toestandvanhetmilieuineen,dichte'toestand overgaat,treedtisolatieinenhoudt
de mogelijkheid van communicatie van de soort met het milieu op. In de tijd
leidt dit tot uitstervingvan desoortter plaatse,geografisch komt het tot uiting
in ruimtelijke begrenzingen waardoor patronen zichtbaar worden.
Het spreekt vanzelf dat de ,openheid' van het milieu voldoende ,wijd' moet
zijn. Gradaties in de ,wijdheid' openbaren zich bij de soort in de vitaliteit en
fertiliteit vanhetindividu enbij dephytocoenosein dematewaarin dezefloristisch en structureel afwijkt van een standaardtype (bijv. door fragmentaire
ontwikkeling).
1.4.4. Betekenis van grenssituaties met betrekking tot plantengeografische en
oecologische verschijnselen
Zoals BOK (1958)envooral VANLEEUWEN(1963)hebben aangetoond, manifesteert wanorde(ruis)zichoptweeonverbrekelijk aanelkaarverbonden wijzen:
ruimtelijk in gelijkheid (egaliteit, open sensu Van Leeuwen) en in de tijd door
andersworden(wisselvalligheid,dichtsensuVanLeeuwen).Evenzo manifesteert
orde (informatie) zich op tweewijzen: ruimtelijk in anders zijn (differentiatie,
dicht) enin detijd door gelijk blijven (constantie, open).
Voorts dient men steeds in het oog te houden, dat er tussen open en dicht
ruimtelijk een complementaire betrekking bestaat, die wij bijv. kennen uit de
paradoxalesituatievande brug die voor verkeer tegelijkertijd geopend en afgesloten is. Oecologisch moet deze betrekking tot uitdrukking komen in een
koppelingvanhorizontaleeentonigheid enverticaledifferentiatie en omgekeerd
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(VAN LEEUWEN, 1962, 1963).Zo brengt periodieke sehommeling van het grondwater in het algemeen een verticale homogenisatie met zich mee, maar leidt
tegelijk in het horizontale vlak tot meer ruimtelijke variatie.
In verband met het feit dat de zoutplantengemeenschappen zich in WestEuropa bevinden in het overgangsgebied tussen de zilte hydrosfeer en de zoete
pedosfeer, ishet waardevol de eigenschappen van grenssituaties aan een nadere
beschouwing te onderwerpen. Een ruimtelijke grenssituatie tussen twee of meer
milieutypen is geen overgangsgebied waar alleen maar intermediaire mengtoestanden heersen, diezonder meer kunnen worden afgeleid uit de eigenschappen van de contrasterende milieutypen. Grensmilieu's lijken steeds een geheel
eigen karakter tehebben, dat slechtsten dele aan de eigenschappen van de contrasten kan worden ontleend. Bijnader onderzoek vallen twee typen van grenssituaties op (cf. VAN LEEUWEN, 1963;R. TUXEN en WESTHOFF, 1963):

1. Stabiele grenssituaties, gekenmerkt door (a) een ruimtelijk (in horizontale
richting)rijke gedifferentieerdheid (ordening) in milieuconfiguraties met onverbrekelijkdaaraanverbonden(b)eengroteconstantiein de tijd, althans regelmaat in de fluctuaties van de milieuprocessen. Het onder (b) genoemde impliceert een interne koppeling van milieuprocessen (integratie sensu QUASTLER,
1959);ditbetekent eenbeperkingvan het aantal mogelijke combinaties van processen in de afzonderlijke milieuconfiguraties en daardoor een ordening in
ruimtelijke zin. Deze grenssituaties bestaan uit geleidelijke overgangen of gradienten;zijhebbeneenoverwegend ,min-en-meer'- of ,variety-in-space'-karakter
en daardoor intern een hoog informatie- en een laag ruisniveau. De gemeenschappen hebben doorgaans fijnkorrelige en vaag begrensde structuren en zijn
relatief soortenrijk. Voorbeelden zijn de contactzones tussen de verschillende
klimaattypen langs de Westeuropese kust (§2.2), de pontisch-pannonische
sector als grensgebied tussen het vochtige continental klimaat van de Europese
gematigde gebieden en het steppeklimaat van de zuidrussisch-centraalaziatische
gebieden (§3.3.2) en, in mindere mate, de contactzone tussen eu-littoraal en
supralittoraal (§2.5.5).
2. Instabiele grenssituaties, gekenmerkt door (a) een ruimtelijk (in horizontale
richting)egaletoestand dooreengroteopenheidvoorinvloedenvan buitenaf,
gepaard gaande met (b) een grote wisselvalligheid in de tijd, althans onregelmatigheid in de fluctuaties van de milieuprocessen. De onregelmatigheid in de
tijd houdt in dat van koppeling van milieuprocessen slechts weinig sprake kan
zijn. Het zijn storings- of ruismilieu's, waarvoor door hun ,af-en-toe'- of
,variety-in-time'-karakter de termen ecotones, tension belts en stress zones
(CLARKE, 1954; ALLEE CS., 1955; ODUM, 1959) van toepassing zijn (MOZLEY,
1954). Het interne ruisniveau is hoog, het interne informatieniveau laag. De
vegetatieisgekenmerkt door eenrelatieve soortenarmoede en een eentonigheid,
samenhangend met grofkorrelige en scherp begrensde structuren (cf. hetmassaeffect van ZONNEVELD, 1960). Voorbeelden zijn de dagelijks overstroomde,
eu-littorale milieu's met hun bodemfauna en hun Salicorniastriata-, Spartina
spp.-enScirpus spp.-begroeiingen (§2.4), de contactzones tussen het vochtige
^
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