weekend
Dit· jaar is de activiteit van de Sjokgroep beperkt. gebleven tot een voorjaarsin Nieuwkoop, -een congresje in Vollenhave en een zomerkampje in de Ardennen,Al was
het aantal uitingen dit jaar minder dan in vorige jaren, de stemming en het natuurhistorisch peil er v lm waren bijzonder. goed,. vooral in het zomerkampje . -'Eèn . voor ..
jaarsweekena in Denekaml?.moest helaas op het laatste ogenblik afgelast worden wegens overnachtingsmoeihjkheden, ·Ook een weekend, dat speciaal georganiseerd zou
worden voor de Noorderlingen kon om dezelfde. redenen niet doorgaan. ·Met het Nieuw.kool?weekend op 21 en 22 Mei en het driedaags congr~sje. ~~ Vollenhave (8, 9. en 10"
Juh) hadden we meer geluk. :·De. opkomst was respecuevehJk 21. en 12 man ·Vollenhove
was- een openbaring voor ons; een 1·ijk·en afwisselend. veengehied, -minstens even be ..
langrijk als onze dierhare Vechtplassen . •In het volgende nummer van Kruipnieuws zal
hiero·ver nog een stuk verschijnen van de hand ·van Roelof, dat speciaal handelt over
het luisterrijk Caricetum diandrae dat we daar aantroffen. • En: aan het Sjokkampje
op de Háutes Fagnes. bij >Malmedy(20"'27 Aug). ·Veel moeilijkheden moesten er van te voren overwonnen worden, maar toen we eenmaal de deviezenvergunning hadden en toen
we wisten, dat we een ~oed en goedkoop onderdak kon4den vinden in het Biologisch
Station van de univers1teit van Luik, leverde de orghfiisatie verder geen moeilijkheden meer op.~·Zes. da~en. lang zijn we op excursie geweest door de Fagnes,. langs. de
heken en langs de stelle hellingen van oe Warche .. ·Een: belmopt verslag van dit kampje komt in het volgende Kruipnieuws . •Het volledige verslagmet alle opnamen ligt. ter
inzage .. in de Sjokgroepbibliotheek.
'
.
Naast deze gezamenlijke activiteit werd dit jaar door de leden individueel
heel wat werk geleverd.·•Het zijn meest onderzoekjes, ·die nog niet afgesloten zijn,
zoals. de inventarisatie van Waterland, deduinvalleien van Texel, de Kortenhoefse-en
Maarseveense J?l~ssen 1 N~euwkoop, de bossen v~n Byva~ck(Montf~rland) en het onderzoek van de 'r1VlerdulntJesflora. · Daarnaast 1s ook :m versch1llende N J N zomerkam··
pen flink gesjokt, vooral op Vlieland en Terséhelling, •
. Dit alles en de toename van het ledental wijst erop,, .·dat de Sjokgroep er nog
goed voor staat; ·Vooral de grotere activiteit. van de leden individueel is een verheugend versc)J.Ïjnsel, het is de basis van het werk in de Sjokgroep,. de kurk, waar
de werkgroep op drijft.·
,
.
Van de verschille-nde sjokkaders werd. de laatste tijd weinig vernomen.,. In Groningen, Amsterdam en·Den·Haag.zijn: genoeg leden om een. kader te doen lopen.De.mbeilijkheld is kaderleiders te vinden, -die voldoende tijd hebben om een en ander t.e
organiseren,· Iri D II is een nieuwe sjokkern ontstaan, die sterk onder. invloed•van
de Wageningers. staat .. ·Om deze kern, waarvoor ook in D IX belangstelling bestaat, op
. ~ang te helpen, -zal een van de eerste sjokweekends in 1950 ·in Gelde)>land of OVer.. 1jsel gehouàen worden. ·Wat er verder .voor plannen bestaan voor het volgend jaar dat
blijft een verrassing voor de _tussentijdse werkgroepvergadering op. het congresl
Tot ziens in Haarlem
Nico Kok
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GRASDUINEN LANGS DE GROTE RIVIEREN
Het Betuwse rivierengebied biedt de florist nog wel enkele aantrekkelijkheden,
plantensociologisch is het erg on~verzichtelijk ·Eentonig~ weidevegetat~es voeren.de
boventoon, maast vele·typen onkru1dgezelschappen en als Je geluk hebt 1n een van de
weinig overgebleven beboste landgoederen te belanden, heb je het mooiste van het
land tussen de rivieren vrijwel gezien. ·Er zijn natuurlijk nog een massa poeltjes
met veel interessants, maar eigenlijk voel ik me het plezierigst als ik op een ri~
vierdijk verzeild raak. ·Daarop en. er achter blijk je als sjokker naar hart~ltist te
lmnnen grasduinen . ·Ik bedoeL op de grasduinen, de hogere gedeelten in de uiterwaarden, die door afwijkende begroeiing van de omliggende weiden opvallen, ·Men pleegt ze
wel. rivierduinen te noemen en in de uiterwaarden van alle grote rivieren zijn ze te
vinden. Door hun flora bezitten ze een zekere aantrekkingskracht, maar ook doordat
men het over hun ontstaan nog helemaal niet eens is. ·Het zal blijken, ·dat deze twee
factoren een samenhang vertonen. ·Willen we dus de ~ivierduinen onder de· loupe nemer
dan heeft het zin je eerst een voorstelling te maken van de geschiedenis van het 1
vierengebied. ·
'
Het rivierenlandschap woet er voor het hestaan van menselijke invloeden wel wat
anders hebben uitgezien dan dat nu het geval is. ·Het water had vrij •spel en hoewel.
in grote lijnen de rivierenloop vrij :constant was, binnen het deltagebied war~n de
stroombedverleggingen le[!io. ·Deze vroegere onrust was al langerbekend, maar door het
:,arteringswerk van de 1\'ag-enmngse hoogleraar Edelman zijn -ons nu veel details duidelijker geworden. · Wanneer mortenteel in een rivier waterstandsverschillen optrede··.n
dan heeft dat geen invloed or het land achter de dijken. ·Vroeger spreidde het water
zich echter buiten het stroon·dal ongehinderd uit over een groot oppervlak. ·Toen gebeurde hetzelfde wat nu in ,;e uiterwaarden te den is, over grote· uit·gestrekthèden;
afzetting van door de rivier n·eegevoerd materiaaL ·En toch ook weer onvergelijkbaar,
want de rivier is sindsdien behalve binnen de dijken ook binnen kribben en rechtgetrokken oevers gelegd en deze factoren beïnvloeden, naast de veranderingen in erosie ..
basis, de sedimentatie in hoge mate .. · Treedt de rivier buiten haar zomerbed, dan kan
ze zich nu uitbreiden tot de winterdijken en ~etransporteerd materiaal in de uiterwaarden afzetten. ·Op verdere afstand van de r1vier zal de. kleinere fractie worden ge~
d~pone~r1, van welk.feit de st~~nindustrie nog steeds profiteert, : In ons kunstma~
t1ge r1v1erstelsel 1s dat prof1Jt te waarderen, want· het zou e :1 n:~.et beter op worden . wanneer de rivier zich door eigen(lees ons) toedoen binnen ha&"r.l zomerbed ging
opsluiten,· De natuurlijke rivierlopen vormen het beste studie-objeêt'. ·Die hebben we
helaas niet meer, maar uit de ondergrond heeft men hun bestaan, loop en gedragingen
kunnen afleiden. ·De hele Betuwe blijkt een land te zijn van kommen en ruggen; de
laatsten zijn de met zand o~gevulde oude stroomdalen, die minder ingeltlonken zijn
dan de omgeving waar klei afgezet werd. ·Tussen beide oeverwallen werd het grofste
en zwaarste materiaal uit de stroom afgezet. ·In dit laatste zou de oorzaak van de
heuvelvorming in.de uiterwaarden te ·vinden kunnen ziJn .. ·Ik kijk hier dus speciaal
naar die ruggen bij Leksmond en Tienhoven, aan de Zu1delijke Lekoever, waarop de
aandacht gevestigd was sinds Hans Heybroek daar een buitengewoon florissante groei-.
plaats ontdekte van een in Nederlandse floras onbekende plant, juist op de rivier- ·
duinen. ·Naar aanleiding van zijn ontdekking en in samenwerking met hem is van onze
excursie van 21-22 Mei dit verslag gemaakt. · T. Vink heeft in zijn dissertatie (De ·
Lekstreek, diss . ·Amsterdam,, 1926) een serie gegevens verzameld, die van belang zijn.
Enkel~ zijtakken van zià'n 'Linschoter~troom' blijken in het ~eltagebied het tegen-.
woord1ge stroomdal van e Lek te bere1ken op de punten; waar we nu de hoogten aantreffen, ·Op deze plaats is ook het oude stroomdal opgevuld en het wordt zelfs door
de huidige Lek doorsneden. ·Zoals wij :nu-het landschap zien, zag V~nk het al in 1926
met zijn pioniersogen. ·Maar met de hoge rug bij :Leksmond, die toen als ·een barre
zandvlakte de rivier begrensde, in de binnenkant van een der weinige grote-bochten,
wist hij .~een· raad. ·En dan verbaas je je; dat er zo weinig· gezegd wordt van de hoge
rug bij :T1enhoven, die veel meer het karàkter van de beschreven troosteloze zandheuvel zonder vegetatie heeft. ·
Or. de kaart snijdt de Lek een oud stroomdal bij :Tienhoven terwijl juist daarnaast ae rivier een tweede, enorme bocht maakt, waarbinnen de hoogten liggen. ·Deze
zouden dus op te vatten zijn als oude oeverwallen! Het is wel merkwaardig, dat op
andere plaatsen deze wallen niet zo uitgesproken voorkomen als hier. ·Naderhand blijkt
het een gevolg te zijn van de vrijheid, die de meanderende rivieren toen hadden, de ·
keu~ige landschapsindeling van onze tijd zou de vormingen van de enorme sedimentatie
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onverklaarbaar maken,·. ·lri de
gemaakte opnamen valt het
rivierduin(opn.3) wel wat
uit de toon, naast de smalle
zomerdijk iets meer stroomopwaarts ( opn .. 1 en 2} _ ··Deze
·laatste twee beschrll·ven de
Zuidhe:tling ·van de f auw(SO)
1/j~-"'-qJ~~~~. naar de uiterwaard hellende
wal_ ·Ze doen me denken aan
beschrijvingèn van de allerdroogste winterdijkhellingen
~it.het IJseldal, al ontbreken hier de karakteristieke
'IJselsoor·te(l·' '
De vegetatielaag is gevoelig
d9'?r het .losse, zan~, waarop
ZlJ !groet t en 1s ntet aaneen ....
g<;~loten. ·Hoewel de soortenllJst het droge, warme karakter van de standplaats weergeeft, verwondert het toch
niet meer 'droge' plaatsen
Schets volgens- T.. Vink
te zien. ·Overeenkomstige
uit· diss.Amsterdam '26
standplaatsfactoren
zijn op hl}t eerst<: gezicht aanw<:zig op de droge Zllid~ellin~jes aan de üyerijselse
Vecht: MutzenoortJe, ·Schapenzurtng, B:tggenkru1d, TasJeskrUJ.d, .VógelpootJe, Zandblauwtje, Buntgras., Rolklaver_: maa-r in Leksmond zoek je e-r tevergeefs naar . ·In dit· ver- hand was het grapeig een tabel op te stellen, waarin de Leksmondse opnamen vergeleken werden met d1e van de Vechthellingen en een uit het Mookse van een 'kronkelberg'
uit het Maasdal, die voorkomt in de beschrijving van 'Landschap en plantengroei van
Mook' (V.Westhoff, uitg, ·Soc. groep 1937) Deze. laatste is eigenhjk de overgang.-van de
droge Vecht. naar de droge Rijnhellinkjes. ·Afgezien van de plaatselijke differentierende soorten,. blijken de verdere verschillen te groot. te zijn om ze klakkeloos
,
naast elkaar te. zetten. •
De oeverwalvegetatie vertoont teveel een eigen karakter, •De_ 'armste' .soorten
kunnen hier. niet tot ontwikkeling komen, -doordat er nog steeds, als de waterstandhno~ is, sedimentatie buiten het zomerbed kan p_laatsvinden. ·Hoewel het zwaarste materJ.aal toch bij 'de oeverwal zal belanden, wordt er toch een 4usdanige hoeveelheid
organisch materiaal afgezet, dat genoemde soorten geen· bestaansrecht hebben, ·De
·Mookse kronkelberg zal wel niet meer geïnundeerd worden; en herinner je het verschil
in de bovenste en benedenste zone van de rivierdijk. ·Het Vechtdijkvoorbeeld-is in
dat opzicht wel zeer karakteristiek(opnamen Sjokcongres 1948).0pname 3. komt van het
merkwaardige. rivierduin, waarover Vink schreef, ·Over een breedte van enkele tientallen meters strekt het zich over honderd en meer meters lengte uit; een gele baan,
gekleurd door Hippoerepis comosa en de Kleine Pimpernel, waar bovenuit de Koeleria's .. ·
Hoewel de bodem nog erg zandig is, .maakt de vegetátie een weliger indruk;. het ter~
rein is trouwensvlakker en heeft minder van. uitdroging te lijden. ·Toch overheerst
deze zandigheid als droogtefactor over de grhtere hoeveel~eid organische stof,, die
er afgezet wordt, -oDat deze heuvel inderdaad overstroomd wordt, hebben we niet gezien en volgens Vink was dit toendertijd alleen bij ;de hoogste vloeden-het. geval.·
Het is wel merkwaardig dat een terrein in 20 jaar tijd een zo gesloten plantendek
kan krijgen! Bij-Jhoge waterstanden moet dit terrein toch zeker overstroomd Zijn
geweest {)m de vegetatie haar. kans te hebben kunnen geven, ·Er was te weinig gelegenheid
dit jaar_ om dit nog verder na te gaan.·
De Bromionweide doet zich. hier wel in een zeer bijzondere vorm v90r. ·De:Festncamat van de zomerdijk maakt· plaats voor Koeleria en de allerdroogste soorten zijn
verdwene·n -.Î ·Enkele so<;>r;ten. ~i t de na as tligget;t1e Arrhet;tatet;tl!'weide _zijn wel aan. te wij.;
zen; de overgangen zl.Jn bl.J 1een zwakke: gloo11ng geleJ.delJ.jk, -d·aar waar zand l.S afgegraven lijnscherJ>:•. ·De opname geeft. geen goed. beeld van de aspectbepalende Hippócrepis; om een goed beeld van de soortensame-nstelling te krijgen had het l)'een z1n daar
te werket;t, waar Hippoerepis domineerde met 3 3(en meer). ·Om de oecolog1e van.~eze
combinatJ.e verder te onderzoeken bezochten we ook de al genoemde meer WesteltJk gelegen- Lekbocht. oDe verwachting, ·hier een overeenkomstige begroeiing aan te treffen

4
werd.teniet.ged~~~ door onze erv~ringen: een geheel nieuwe pla~~encQ~bin~tie op ~~n
over~~ens u1Eer!~Jk overeenkomst1ge standplaats. ·Het· 1s onbegnJpel1Jk, dat destiJds
aan V~nk deze heuvels niet zijn opgevallen. ·Een nog groter oppervlak van de binnen~

I
I

I
I

bocht uiterwaard is hier ingenomen doa feen allermerkwaardigst geaccidenteerd landschap van kleinere en grotere heuvels en ruggen. ·Hier lijkt het me zo te zijn, dat
de geulen, die tussen de hogere ruggen zijn uitgesleten-'trekhanen' van de rivierstroom zijn tijdens de winterse inundaties. ·De hogere koppen worden niet meer hereikt en de vegetatie daarvan is in opname 4 vastgelegd. ·Een vrij •los aaneengesloten
del< dat uiterlijk het meest van de oeverwalhelling weg heeft, althans geen enkele
overeenkomst toont met het duin bij •Leksmond. ·Blauwe bloemtrossen van Veronica .Teucrium, de hoge kale bloeiwijzen van Orohranche; handvormige ganzerikblaadjes in een
zwenkgrasmat, alles erg laag_ en kaal. ·De boeren moeten er niet veel van hebben, want
het land is nergens goed voor: groeien wil er niets en de koeien worden vergiftigd
door het Jacabskruiskruid en de enige redding verwachten "ze nogvan de moderne groeistoffen. ·
Opname 5 is gemaakt dicht langs de rivier ·Hier krijg je de indruk ·van een f
stuifzand, dat aan het begroeien is. ·Dat is dan bovenop het duin, dat hier een ste.
le helling maakt· naar de rivier. ·Gezien de gang van zaken elders, zou hierop dan het
allergrofste zand gedeponeerd zijn. dat te arm is om aan Elanten een levensbestaan
te bieden. ·De planten, die er groeien, kruipen er vanuit ae metr f landwaar.ts gelegen
duinen als pioniers in: pollet~es Artemissia(die zonder concurrenten blijkhaar meer
levenskansen had) en lan~e kru1pstengels van Potentilla, armetierige stengeltjes van
de beide Sedumsoorten, d1e verderop zo'n enorme vitaliteit vertoonden. ·Alle· andere
soorten v-ertonen een zeer geringe levenskracht, · Die bodemverschillen daar bracht ik
in verhand met de door Vink beschreven Lopikse tak, die bij ;Tienhoven de Lek snijdt; De grote zandaanvoer in de eerste bocht stroomafwa~ts zou doen veronderstellen_
dat. het zand dat. het oude stroomdal opvulde door de Lek is vervoerd over korte afstand.·
Uit het materiaal van uiteenlopende grootte zal toch de grofste fractiehet eerst
zijn afgezet t.w. ·op de plaats van opname 5, ··Een dergelijke historie zal zich ook wel
in Leksmond hebben afgesP.eeld, al weet Vink niets zeker mee te delen over de Zuidgrens van de stroomtak,. aie bij :de Lopikerkapel loopt aan de Noordzijde van de rivier. ·Er spelen. hier langs de rivier verschillende factóren een roL ·Het gedeponeerde materiaal is overwegend kalkhoudend en hierop verandert de vegetatie, afhankelijk
van expositie, fractiegrootte en periodieke overstromingen door het rivierwater.·.
Steeds moeten we dus het verband zoeken met wat vroeger gebeurd is. ·Het onderzoek was te kort en het vergelijkingsmateriaal te klein om in samenwerking met de
opbouw. en de geschiedenis van de bodem nieuwe associaties te gaan creeren, ·Vast
staatdat langs de grote rivieren na een intensief onderzoek althans enkele subassociaties voor de rivierduinen onderscheiden moeten worden naast het beschreven Medicagineto-AvenetuffiRubescentis. ·Daarover zal volgend jaar hopelijk wat meer definitiefs
gezegd kunnen woraen. .
.
Wageningen 27 Betober
Nummers v.d. ·opn.
Opp . ·m1
Exp. •Helling
bed. ·kruidlaag %
Medicago falcata
Thymus chamaedrys
Arenaria serpyllif.
Erophila verna
Sedum acre
Sedum boloniense
Bromus inermis
Avena pubeseens
Taraxacum off. Trifolium dubium
Ranunculus bulbosus
.Eryngium campestre
Poa pratensis

Wim van Eèk
l

5x5
Z5°
80
L1
x.2
1 l
2 1
3 3
2 2
1 2
x 2
x 1
2 1
x 1

2c
5x!'i

3 ..

4

5x5

6xli

90

80

Z5°
1!0

2.2
x.2
2 1
2 1
2 2
3 3
1 2

x. 1 Ll

2 3 1 2

x 1 1
x 1 1
1 2 1
2 2 3
l 1
l 2 x
x I x
x 1

2

1
3
3

2
1

1 1 1 1

x l x 1 2 l
2 2 1 2 .x 2 1 2

4 5

1

4x5 Equisetum arv. ·x 2
Cerastium arv. ·1 1
Achillea m.f. · 1 l
40 Rumex thyrsif x 2
Carex hirta
x 1
' L 2 Àgropyron rep. ·2 I
x 2 Leontodon hisp I 1
x Medica~o lul;'· · x 2
x ~ Koeler~a cr1st 1 2
Ç. Plantago lanc x 1
vineale
1 Allium
Trifolium rep. ·
1 1
Festuca.rubra 4 4
x 1 Geranium molle 1 1
1
Veronica
arv, ·
l
x 1 Erodium ciat. · 1 1
Gynodon Dact, · I 2
Carex arenaria x 1

f

2i

2

3

4

5
11

l 2
x 1
x 1

1 2
1 1
x 1 1 2
1 1

1 2

x 1

4 4
x I
2 1

x 10 1 1
2 2
2 2 2 1
.X 2
1 1
1 1
x 1
1 l
x 1
x 2
2 2 2 1
x 2
2 1

5
l

(

Sanguisorha min.
HiJ?pocrepis comosa
Bnza meaia
Trifolium ~ratense
Eu~:horbia s·ula
Rh1nanthus minor
Dactylus glomerata
Valerianella Loc. ·
Chr~santhemum maj:
Ant oennthum od. ·
Tragepogen orient,
Arr enaterum el
Crataegus monog. ·
Ononis spinosa
Viola hirta
Galium verurn
Cerastium sem.dec.
Veronica Tencriurn

2

3
2 2
1 2
1 2
x 2
x 1
x ]

x 1

x 2
x 1
1 2
x l
x l
x 2
x 1
x 1
2 l
1 2

4

1

2

3

4
1 2
1 2
2 2
1 2
x l

25

25

75

90

5

Luzula campestr.
Orobranche vulg.
Potentilla verna
Trifolium proc
Artemisia campestr
Moslaag

bed%

Abietinella ab . x
Tortula spec
1
Ceratodon ('Urp
2
Camptothec1um
:l
Bryum spec
2
Rhytidiadelpus sg
Drachythecium alnx

2 1 2 2 Pseudosclerop.~ur
l 2 2 2 Hp,:num cupresslf
l 2 1 2 C adonia spec. ·

2 x 2 x
2
2 2 2
2 1 2 2
2
x 2
1
1
3
2

5
1 l
1 2
2 2
3 2

1
2

2
3 5 5
3 2 2

N.B. · Zonder op kensoorten te letten Z1Jn de opnamen zo gerangschikt.
dat de presentie ok de 3 verschillende terreinen het hes te lwnden woraen vergele <en. .
.
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PODSOL OP 'KALK

Nadat Dr. :Braun Blanquet ons verlede~·jaar een podsol op kalk aan de rand van
het Zwitserse Nationalpar).( als grote bijzonderheid had laten de_n, waren wij ;dit
jaar in staat op een universitaire excursie, onder leiding van Prof. ·J.Heim§ns. hij;
Zermatt een soortgelijk verschijnsel waar te nemen. ·Hierdoor wordt een nieuwe· bres
geslagen in de theorie, dat een podsol-profiel op kalk niet bestaat. ·
Vóor degenen, die niet weten/wat een podsol.is en hoe een dergelijk bodemptofiel zich ontwikkelt, volgt'hier een korte inleiding. ·Overigens zij :verwezen naar
de 'Inleiding tot de Plant~nsocio1o~ie'. ·
·
In een klimaat, walk-, evenais 1n Nederland, ~}'er regen valt dan er verdampt,
is de waterstroom in de bodem ben~denwaarts gerief!~· 'Stoffen, die in het zal~wate~
kunnen oplossen worden derhalve n1t de bovenste podemla9en u1tgeloogd. ·De u1tlog1ng
op zichzelf zou nog een zekere reserve achterlaten, ind1en de humuszuren uit slecht
verteerde humus. de uitloging niet nog een handje zouden helpen, ·De waterstofionen
van de humuszuren verdringen de metaalionen, d1e zich. nog aan de fijnste bodemdeeltjes vastklampen en. de. humuszuren zelf, die met wat.er een soort dunvloeibaar gelei
kunnen vormen, omhullen de fijnste onoplosbare deeltjes, die anders door hun onderlinge aantrekking klonteren en doen hen me~ naar beneden spoelen. ·Dit gebeurt, wanneer en niet meer genoeg vrije metaalionen in de bovenlaag zijn, die.met de humuszuren een·onoplosbaar. geheel zouden kunnen vormen .. ·Vooral calcium is in dit opzicht
belangrijk. 'Wanneer het tenslotte zo ver gekomen is, wordt de bovenlaag sterk uitgeloogd en wordt zelfs het anders onoplosbare roodachtige ijzeroxyde
meegenomen. ,
Even dieper zijn er echter meer metaalionen, zodat de humuszuren hun prooi moeten
laten vallen en de hele zaak uitvlokt. ·Zo ontstaat de roodachtige insl?oelingshorizon van het podsolprofiel, die in een extreme vorm als de zwarte koff1ehank onder
de heide hekend .staat. ·Daar worden namelijk ook de fijnste humusdeel'7jes door het
zakwater meegenomen. •
Een podsolprofiel bestaat derhalve uit een A0 -horizon van grotendeels onverteerd strooisel en humus;· een AI--horizon van· grotendeels verteerde humus gemen9d
met aarde; een A2-horizon, die weinig of geim humus bevat en sterk uitgeloogd '1s. ·
{A0 , Al en Az vormen samen de A~horizon of'uitspoelingslaag}; een B-horizon of inspoelingshoruon,.,-waarin de uitvlok~ing optreed~ en.een C-ho~i~on '!f 'onvera~der
de ondergrond' (d1t met een korre~tJe zout!), d1e n1et of we1n1g u1tgeloogd 1s en
nog verder onderverdeeld kan worden.·

'·.;
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Zo-even werd al het heide-voorbeeld genoemd. ·Het maakt namelijk een groot verschil, welke planten het strooisel leveren. ·Planten als Struikheide, -Bosbes, Den en
Ai:ve leveren narnelijlt een slecht v.erterend en verzurend strooiseL ·Haagbeuk, .-Vlier
en Lijsterbes daarentegen leveren een gemakkelijk verteerbaar-en mld humus. ·Merkwaardige
digerwij~ezijn het juist de planten van de arme bodems die zure humus leveren.·
De vertering van de humus wordt ~ok door de bo~em beinyloed, verder door de
aard van het strooisel en door het kl1maat. •Deorganlsmen, d1e de humus afbreken bacterien, schimmels, insecten, wormen, eencelligen enz. ·- hebben· evengoed als de hogere planten minerale voedingsstoffen nodigi verder voldoende zuurstof en een gunsti~e. temperatuur. ·In een luchtige strooise la~· op voedselrijke bodem gaat de verterlng dus vlugger dan op een arme bodem met een verzurende strooisellaag, die door
water en onverzadi~de humuszuren tot·een plakkerige massa wordt
·
Bij •de verter1ng van de humus worden de minerale voedingsstoffen die de vegetatiè - vaak met diepe wortels - aan de bodem onttroltken had, -weer• ter· beschikking
gesteld. ·Zo kan het na een. lange oiltwikkeling gebeuren, dat er een evenwicht ontstaat tussen de uitloging enerzijds en het opwaartse transport anderzijds, ·Er. ont-r-staat dus· een min of meer· standvastige toestand. ·De· vegetatie, die aan-deze toesta ·
aangepast is heet 'climax'. ·Dit. begrip. impliceert, dat dit het. eindstadium van de
successie is, gegeven de.uitwendige omstandigheden. ·Wij.Jmoeten ons er overigens. van
bewust zijn; dat het be~rip.climax een abstractie is, want waarschijnlijk is geen
enkele cl1max standvast1g_, omdat de uitwendige. omstandigheden. nu eenmaal niet standvastig zijn. ·Het evenwicht. wordt steeds weer verbroken. •
Met deze kennis ·toegerust. gaan wij mu naar ons speciale voorbeeld kijken. ·
21-7-1949. ·()pen Larix.bos met ondergroei. van lage struiken en zeer rijk_ ontwikkelde moslaag - tussen Staffelalp en Zmutt tegenover Kalhermatten (ong. ·_
7 km ten W van Zermatt),'
Hoogte hoven de zeespiegel 2100.m; helling 40°, expositie N, ·
Oppervlak 20:10 mw. ·Dikste Arve 80 cm 0

Boomlaag; kroonsluiting 20%,. bedekking 10%, -hoogte gemiddeld 12 m
Larix decidua
Pinus Cernbra

2
1

Lork
Arke

Stru-ik laag: bedeklting 50%, hoogte tot L 50 · m
Salix hastata
Larix decidua (jong)
Pinus Cernbra
(jong)

2
x
x

Lork
Arve

Lage struik- en kruidlaag: bedekking 80%, hoogte. tot 50 cm
Rhododendron ferrugineum
Vaccinium uliginosum
Váccinium Myrtillus
Vaccinium V1tis.idaea
Deschampsia. flexuosa
Luzula silvatica
Avena versicolor
Hieracium murorum
Campanula Scheuchzeri
Homogyne alpina
Ranunculus moutanus
Sáxifraga.cuneifolia
Anthoxanthum odoratum
Empetrum hermaphroditum
Bellidiastrum Michelii ·
Biscutelia laevigata
Polygonum viviparum
Potentilla verna
Alchemilla vulgaris
Lotus cornicu1atus
. Melampyrum si1vaticum

3
2
2
1
2
1
i
1
1
l
1
1
x

x

2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2

x 1
x 1
•X 1
x l
x 1
x 2
x 1

c ....

Alpenroos
Rijsbes
Blauwe hosbes
Rode bosbes
Bochtige smele
Grote veldbies

»

Muurhavikskruid
....

Reukgras
Kraaihei
(Madeliefje ong. '30
Brilkruid '

~m)

Voorjaarsganzerik
Vrouwemantel
Rolklaver
(Hengel met kleine gele bloemen)
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Pirola minor
Salix relicula

Mos laag.;

x 1
x 1

Klein wintergroen

~dekking 90%. ·Determinaties Wim Meyer

Hylocomium splendens
Pleurozium Schreberi
Plagiochila asplenioides
var. poseHoides
Dicranum undulatum
Rhytidiadelphus'triquetrus
Brachythecium reflexurn
Brachythecium glareosum
Bryum spec ·
Barbilophozia lycopodioides
Barbilophozia Hetcheri
Selaginelia selaginoides

4 5
2 2

Etagemos
Bronsmos

1
x
x
x

Varentjesmos
Gerimpeld gaffeltandmos
Pluimstaartmos

2
2
2

2
R

x 2
x 2
x 2
x 2

Engels Mos, een wolfsklauwachtige!

Het. bijbehorende .profiel zag er als volgt uit,
A0

Bruinzwart. ·Grotendeels onverteerd strooisel, 5 cm

~

Grauw, humeuze uitspoelingshorizon, 20 cm

-oA

Zonder humus. ·Bruin 15 cm Grijs 7 cm
Donker roodbruin

c

9 cm. ·HCr neg.

Lichtgrijs. ·Onveranderde ondergrond.
Fijn skelet van schistes lustres

~

U>

pru.,i~~~-: l

::r:

n.

i

Wij ~hebb<Jn hier dus het merkwaardige geval van een naaldwoud met een ondervan acidiphiele struiken en kruiden op een kalkrijke ondergrond. ··Het weinig
d1chte bos wordt ~evormd door lorken en arven. ·De Arve is een soort den met naalden
in bundels va~ viJ~-. ·In de struiklaag,<;~verheet;st o:en soort wilg, terwijl de lorkjo:s
en arve-boolilpJes W1Jzen op de natuurhJke verJong1ng van het bos. ·In de lage stru1ken kruidlaag.herkennen we de drie Hollandse bosbessen, ·Rhododendron ferrugineum, de
alpenroos; is een verkleinde uitgave van de ons bekende tuin-rhododendrons en heeft
rode bloemen. ·Door ·de geringe beschaduwing vormen de grassen flink ontwikke; de' pollen, waartussen dan de hoge stengels van Bellidiastrum, Hieracium, Geranium, Campanula en Homogyne opschieten. ·Vooral de laats_te plant is merkwaardig: een hoofdje
van paarsrode buisbloempjes op ee11 lange, roodbruine, onbebladerde stengel. ·De bladen zijn-donltergroen-glanzend, ·niervormig en grondstandig. ·De hoge mos)tussens wor·
den voornamelijk gevormd door mossen, die. wij :ûit ons eigen land goed kennen.··Etagemos, Plldmstaartmos, Bro:illsmos - het zijn enkele van de typische Noordhellingmossen van oikze duik en. ·
Het profiel veryoont.een duidelijke horizontering. ·Onder de 5 cm dikke laag
strooisel volgt 42 cm uitspoelingshorizon, bovenaan nog·sterk humeus, onderaan typ~sch grijs. ·Hif;t;onder ligt de 9 cm dikke donkerbruine insl?<?elingsla'!lg en ah we
h1er doorheen Z1Jn volgt de onveranderde ondergrond. ··Kalkr1Ji) rotspu1n en verweringsmateriaal. ·De rots bestaat ter plaatse uit schistes lustres, een door druk en
schuif veranderde kalkrijke klei. ·In grote spanning werd de zoutzuurfles te voorschijn gehaald en het was werkelijk opwindend om te zien hoe scherp de grens tussen·
ontkalkte en kalkrijke lagen was. ·
~oe is dit profiel nu kunnen ontstaan?' We hebben ge~en, dat v6or porlsolering
een overwegend dalende waterstroom nodig is, we willen dus· graag weten hoe groot de
regenval in Zermatt is, 'Deze blijkt ong. ·65 cm per jaar te zijn, ongeveer zoals
hier in Nederland. ·Toch behoort Zermatt tot de droge delen van Zwitserland, in het
'Mitelland' valt 100 - 120 cm per jaar. ·Dat Zermatt droog is zien we aan de Zuidhellingen, bijv. ·de dalhelling tegenover onze opname, ·Door de geringe neerslag vinden we op de bergen betrekkelijk kleine sneeuwreservoirs, die de vegetatie 's zo·
mers van water kunnen voorzien. ·Op zo'n Zuidhelling hebben we bovendien nog een
loodrechte zonbestraling, en het gevolg is, dat de helling tegenover onze opname
g~oei

8

volslagen hosloos is. ·In plaats daarvan vinden we een xerophiele. bloemrijke· grasmat,
die aan onze Zuidlimhur~se hellingen doet denken, hoewel de helling hier nog veel
droger is (Xerobrometum}. ·
~
·
Hèt is dan ook in de et1rste plaats aan de. topografie te danken, fAit ill dit droge
gebied toch een podsolprofiel kon ontstaan 1De. Noordhelling heeft tengevol~e.'van de
geringere zonbestraling en de ~chuinse lichtinval een veel gelijkmatig~r m~croklimaat
zonder grote temperatuurversch11len en met een veel grotere luchtvocht1~h!!1d. ·Daar ·
de neerslag niet overmatig groot is, zal de door de hoge luchtvochti~lie1d sterk gereduceerde verdamping hier een. grote rol spelen bij ;de podsolering. · W1j ;zien dus, dat
het r·~lief van. het gebied. een gr<;>te invloed t;!P de ri<;hting. van de. successie. uitoefent~ ,'
Deze 1nvloed behoeft ovengens. n1et alleen na het mlèrokhmaat u1t·geoefend te worden. ·De afwatering, die voornamelijk Van het relief afhangt, is ook een factor van
belang. ·.Ons voorbeeld doet ook weer de vraag rijzen, -die o. a, :door Thxen: b~vestigend
werd beantwoord of het eindstadium 'Van dè successie, de climax dus,; -behalvedoorhet
klimaat en ne topografie ook door de grondsoort bepaald wordt .. •üp net eerste gezicht
SJ?reekt ons voorbeeld: deze bewering. tegen, •Immers, zelfs een successie op een bodem
njk aan· kalk, die de verzuring en uitloging_ tegengaat, loopt tenslotte toch op·ee(
podsolprofiel .en een zure· climax uit. ·Maar Tuxen legde niet ten onrechte het· accent..·
op de voedselrijkdom en. nu is het zeer de vraag of kalkrijkdom ook voedselrijkdom heQ
teken~: ·Ons inZ1ens. niet . •Een gesteente, rijk aal!- cal<;iumc~rhonaat ~al!- ho;trekkc;lijk
arm Z1JR aan andere voor de plantengroe1.en de m1croh1olog1sche· act1v1te1t nod1ge
minerale stoffen, ·Dit betekent, dat de hacterien, ·schimmels enz; ·in de hUmuslaag,.he~
lemaal. niet zo'ri gunstig milieu behoeven te vinden en dat. het strooisel bi.i·Jzijn
·
vertering helemaal niet zo veel metaalionen_, fosfaat enz. ·in vrijheid. hehoel't te,
stellen . .-.Hier. komt nog.· bij; dat calciumcarbonaat. helemaal geen plantenvoedsel. hij ;uitstek is, zodat het opwaartse. transport beslist niet. in verhouding staat. tot de grote. re kalkrijkdom. ·Tel daar. nog bij >op, dat calciumcarbonaat relatief gemakkelijk OJ?lost
en. het zal je niet meer verbazen, dat na ver-loop van tijd de uitloging en verzunng de
overhand krijgt en een podsolprofiel ontstaat. ·
Daarentegen· is het wellicht mogelijli, dat een kalkvrij a, maar anders uiterst
voedselrijke ondergrond. tenslotte een· climax oplevert, die àan een voedselrijkere. toestand. aangepast. is .. :Dus: een andere. climaxo -~ een dergelijke bodem breken de. bodemorganismen de humus ~ natuurlijk onder dezelfdeklimatologische en topografische omstandigheden - 'lfl',lgger.af en. het s~rooisel. kan· :reel ~ijker zijn aan potentieel plantel!-voedsel. ·Er· zou· z1ch dus een evenw1cht· tussep u1tlog1ng en OJ?Waarts transport kunnen• lRstellen nog voordat het tot ..een sterke verzuring. ·komt. ·-M1sschien. :n6g voordat er sprake
is van een uitges11roken podsolprofieL •
.
Wij ;hebben. h1j.•Zermatt op basisch ges: eente van maçmatisch~ oorsprong, dus ·op zeer
voedselrijke ondergrond twee Larix~hossen.in West~expos1tie opgenomen en hebben,· hoewel
deze: bossen toch ook vrij !oud. waren ende bodems kalkvriji geen spoor van porlsolering
geconstateerd .. :Het profiel was· eennormaal hruinaardêprof1el met een dunne en goedverteerde humuslaag. •Een. los profiel. in ~expositie wees hetzelfde. uit, ·Deze waarnemingen
op zichzelf zeggen nog niets. ·Expositie en hoogte waren: niet identiek en in deze Larix
bossen kan toevoer van verse bodem in de vorm van nu en dan naar heneden rollendpuin
een rol gespeeld. hebben. ·Ve1'der mogen de .strooiselleveranciersniet uit het oog verl,r 'fl.
worden. Tenslotte staat over de ouderdom van deze hossen niets vast .... De opnamen. wet\ 4n
. dus nog geen conclusie maar wijzen wel in een richting. ·
·.
.
.
· '
De. tijdfactor is belangrijk.Vàn een doorgezaagde arve telden wijJ300 jaarringen. •
Dit. is. in. overeenstemming. met het. bos, dat Braun Blanquet ons, liet Zlen en waar na 300.
jaar·podsol op kalk bereikt. was. ·Op· silikaatbodem- kan· na 100· jaar al een begin van' podsolprofiel gevormd zijn! Op kalkgrond. duurt het proces dus alleen.·maar langer.·
Hoe zal deze vegetatie zich verder ontwikkelen .. ·De Larix prefereert een verse,
nog_ niet ontwikkelde bodem. boven een oude. •In het laatste geval wordt de lork meestal
door de arve verdrongen. •Waarschijnlijk zal de lork dan ook langzamerhand. uit dit hos
verdwijnen en de arve overblijven met ·een ondergroei van Rhododendron· en Vaccinium. ·
Maar dan? Is.dan een voorlopi~e.evenwichtstoestand ontstaan of gaat de verzuring no~
verder? Er -1s.nog veel te we1n1g bekend om al deze vraçen te beantwoorden· allerle1
gevallen zouden we nog moeten onderzoeken. 'Naaldbossen 1n neerslagrijke·gebieden. op
Noordhellingen;. idem op Zuidhellingen; zijn er podsolen op kalk bekend. in vlakke; ge~
..
bieden? De plantensociologen.noemen de sterke verzuring en tenslotte·podsolering op ·
kalk wel even, maar de hodemkundi~en ontkennen vaak het· hestaan van podsolpfofielen op
kalk; slechts van weinig plekken 1s het verschijnsel bekend, maar het is best mogelijk·
dat het veel meer voorkomt dan men denkt. '
Miek H~ff~ann
LU:tz·Zwillenberg

