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UIT HET STOOKHOK

· •• van de sjocgroep stijgt een flinke rookpluim omhoog als
·)ewijs dat het vuur van de activiteit nog geenszin~ smeulende
is. Hoe zou dat ook kunnen na een zomer als deze, die door ve·~.
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ienr die ziCh om dat vuur--warmen"

besteed is aan luisterrijke

excursies door de mooiste vegetaties! Eigenlijk zou het vuur
nog harder moeten branden; maar helaas, de stookcorvée is maar
klein.
Arie kwam enthousiast uit Duitsland terug en naar zeggen
kan een verhaal de goede werkelijkheid niet benaderen.:Het is
plezierig, dat we op deze manier eens iets te horen kunnen
krijgen van wat in het buitenland op ons gebied ge~eurt en
verder hoe de vegetatiekunde in de praktijk wordt toegepast.
Lutz en Roelof keerdeti weer terug van hun pelgrimstel~t
naar Zuid-Frankrijk, maar konden niet nalaten er met heimwee
naar terug te kijken. Ik verwacht, dat we .met hun ervaringen
nog eens tot diepgaande discussies kunnen komen. - les Zonnaveld heeft de Wageningse lauwerkrans snel verwisseld voor zijn
lieslaarzen en vervolgt de verhalenserie over de bOssen van
het rivierdal- en deltagebied. En wie op Maltha was. weet dat
Het ~oed is, als de les bij de Bies komt!
Op 24~25 November hopen we alle weekendgangers van dit
jaar en vele andeie sjoccers en oude sokken bij elkaar te
zien in Otterlo om er roemruèhte herinneringen op te halen te
midden van zandverstuivingèn en .schilderijen.
' t wordt koud, sjoccers, dus kom je bij het vuur warmen.
Maar het brandt tenslotte niet vanzelf.· Corveeërs ge=
vraagdl
Wim. ·
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IN HET MBKIA DE& PLANTENSOCIOLOGlB (II)
Nu ons verblijf aan het. •station Internationale de Géobótanique Medite.rranéenne et.Alpine • (helaas!) al weer enige tijd achter ons ligt, wordt
het-tijd, het beloofde vervolg te schrijven op het artikel, dat we in
Maart vanuit Mantpellier aan de redacteur van KRUIPNIEUWS· stuurden •. Al
was het alleen maar om- te bevestigen, dat het aanvankelijk .slechte weer
in het mediterrane gebied inderdaad vrij veel beter is geworden en we dan
ook geleidelijk aan de hele 'garigue '~flora in bloei hebben zien komen.
Het late voorjaar heeft echter wel ~or een vertraging in de bloeidata
gezorgd, evenals in Nederland dus!
Een. enkele opm·erki ng over het 1 andschap in de omgeving van Mon tpelli er is
hier nog wel op zijn plaats: vaak denkt men n.l.dat er veel overeenkomst
is met het toeris ti scb zo bekende Riviera-l andschap. Ni ets is minder waar!
De Cóte d'Azur begint pas ten Oosten van Marseille en alhoewel ook daarin
nog vers~l:).illende elementen zijn te onderscheiden, is toch het meest typerende van dit beroemde kustgebied, het vaak vrij steil uit zee oprijzende
gebergte, dat voor de toeristen slechts een smalle kuststrook en een smal
strandje over laat. Daarentegenliggen ten Westen van Marseille uitgestrekte' alluviale vlakten,. waarvan de RhÓn.e-del ta in engere zin: de Camargue, wel het beroemdste is. Het Rhane."slib heeft echter tot ver naar het
Westen, tot vlak bij de uitlopers van de Pyreneën, een haffen-kust gevormd
met ondiepe, maar vrij uitgestrekte étangs - een bro.einest van muskieten!
Daarachter volgt een geleidelijk stijgend gebied, waar Jura en Tertiair
vrijwel overal aan de oppervlakte komen, en dat in het Oligoceen zwak geplooid is tegen de daar weer achter liggende dam van het veel .oudere,cevennengebergte. Mantpellier ligt zelf op ongeveer 50 m boven zeeniveau in
dit geleidelijk stijgende gebied; bij het Chateau d' Eau, het einde van het
aquaduct van de stad, hadden we een prachtig uitzicht naar het Zuiden op
de·etangs en de Middellandse zee, naar het Noorden op de tot begin Mei be~
sileeuwde .Aigoual ( 1~00 m), een uitloper van de cévennen.
De.aan·de étangs grenzende alluviale vlakte is vrijwel geheel in beslag
genomen door de wijnbouw; vroeger waren.hier ook veel weilanden, masr het
al ternatief "melk of. wijn' is tha~s vrijwel geheel ten gunste van de laatste drank beslist. Direct om de étangs zijn echter de halophyten-vegetaties te vinden, die physioenomisch veel lijken op de onze, maar in floristiséhe samenstelling vrij· sterk verschillen. zo vind~.n we er niet een,
maar drie verschillende Zeekraal-soorten, w.o. de houtige Salicornia frutiè
co sa ter grootte. van een forse Calluna struik. Oude bekenden kom Je er
echter ook teaent b.v.het grasje Pholiurus filifomis, bekend van de Bosohplaat Óp Ters<ihelliri~. Ëen- soort Schoenetum herinnerde eveneens aan de
WaddeneÜanden, maar ook hier: alhoewel Schoenus nigricans domineerde en·
dus ook de p~ysiognomische overeenstemming zeer sterk-was, bleek de soor-
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tensamenstelling toch geheel verschillend.
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Van het heuvelachtige gebied tussen de alluviale vlakte en de uitlopers
van de cevennen is de directe omgeving van steden als Mootpellier en Nlmes
eveneens voor de wijnbOuw in gebruik, maar overigens is dit het gebied bij
uitstek van de bekende 'garigue •. Het climax~ bos, dat hier eigenlijk zou·
moeten groeien, is het Quareeturn Ilicis, het Steeneikenbos, maar daar is
niet veel meer van over; in verhouding misschien nog minder dan van het
Eikenhaagbeukenbos in ons land! De enorme uitbreiding van de degeneratiestadia van dit bos, die dan tezamen de garigue vormen, en de fantastische
bodemerosie, zijn o.a. te verklaren uit het feit, dat we hier in een heel
oud cult~urgebied zitten, waar de menselijke invloeden reeds duizenden .ja~
ren zeer sterk zijn. In het bijzonder geldt dit voor de Provence, het gebied ten Oosten van Montpellier, ·waar steden als Nimes, en in de Rhonevlakte vooral ook Arles, met hun vele Romeinse monumenten, ons in verruk~ing brachten en ons duidelijk maakten, dat ten tijde van de holle boomstammen onzer voorouders hier reeds een gehele •Provincia' van het Romeinse rijk tot grote bloei was gekomen!
Het eerste degeneratiestadium, dat door kaalkap of brand uit het QUetcetum
Ilicis ontstaat, is een struikgewas van een eikje met stekelachtige bladeren: Quercus coccifera. Het Quareeturn Ilicis is in hoge mate onafhankelijk
van de ondergrond, zoals or BRAUN BLANQUET .in een uitstekende monograpbie
over dit climax-bostype heeft uiteengezet (1946); reedsinhet CCocciferetum' treedt echter een splitsing op, al naar gelang het moedergesteente
uit doorlatende Jura-kalk of uit compacte eoeene mergets en mergelige kalken bestaat. In het eerste geval treedt het Cocciferetum op in een subassociatie met het gras Brachypodium ramosum; in het tweede geval in een sub"'
associatie met de bekende Mediterrane liPbloem Rosmarinus officinalia. Deze tweedeling zet zich bij verdergaande degradatie (b.v.door herhaald afbranden) voort en er ontstaat dan resp. de grasmat van het Brachypodietum
ramosi, of de struikenvegetatie van het Rosmarineto-Lt thospermetum, genoemd
naar Rosmarinus en naar het broertje van het Glad parel zaad uit onze kalkrijke duin€n: Lithospermum fruticosum. Het is met name in het
' Brachypodie~
turn ramosi, dat overmatige begrazing door schapen het vernielingsw~rk kan
voltooien en tenslotte ~est-dán slechts de naakte rots of een steenveld:
c' est le desert! Een voorlopig herstel van de bodem, zoal ooit mogelijk,
zou ettelijke eeuwen kosten; een volledig herstel waarschijnlijk veel langer - de onderste TrB-laag van een goed ontwikkeld bodemprofiel van het
Quercetum Ili cis is vaak van Ter ti ai re ouderdom!
Wij hebben ons voor ons studia-onderwerp nu vooral bezt g gehouden met het
Rosmarinetto-Li thospermetum, en meer in liet bij zonder met een subassociatie ervan. Op de hellingen, waar de assoviàtie van Rosmarinus en Litho- (
spermlllli voorkomt; treft·men'óok vaak dè reeds'·voor·cté·kustvegetaties ge-
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noemde Knopb1es" SChoenus nigrieans aan. Vanzelfsprekend waren we.zeer
verbaasd. deze soort op zulke droge hellingen te vinden! Het blijkt nu
echter" dat scnoenus woral daar in het Rosmarineto=Lithospermetum op=
treedt; waar bodematsPOeling plaats vindt bij sterke regen; de ondoorla=
tende eoeene mergels yan het moedergesteente veroorzaken een oppervlakkig
a-fstromen Tanhet water en relatief hoge vochtigheidgedurende een deel van
het jaar in de bovenste bodemlaag. Tijdens de beruchte hete en droge zomers
is echter de vegetatie volkomen uitgedroogd en het blijft dus merkwaardig,
dat we deze overigens toeh wachtminnende soort op zulke extreme standplaat=
sen aantreffen. De' vegetatie op deze erosie-h~llingen kan men nog wel tot
het Rosmarineto,.Lithospermetum rekenen; Dr BRAUN BLANQUET onderscheidde
hier. een aparte subassociatie •schoenetosum •. :De studie van deze vegetatie,
zowel floristisch. sociologisch-systematisch. structureel als ook enigszins
oecologisch, vormde voor ons een aantrekkelijk onderwerp. omdat we hier te=
vens zo- duidelijk met het probleem van de bodemerosie in eontact kwamen.
Vlak naast ons 'schoenetOsum •· troffen we soms erosiegeulen aan van 5 m diepte en 100 m len~tel Veel wordt hier nog niet tegen gedaan en de sensationele
ondertitel "Langti.edoe, terre- qui meurt .• · ~ •, zou dan ook heel goed boven
dit verbaal op zijn plaats zijn.
Al heeft
deze· erosie-vegetatie nu ook. zoveel gemeen met het RosmarinetoLithospermetum. dat zij er bij wordt ingedeeld, zo mag toch niet worden verzwegen, dat de sociologische grenzen, o.i.ook anders zouden kunnen worden
getrokken. Zelfs in het Mediterrane gebied geeft het eendimensionale systeem
van de plantensociologische eenheden geen volledige. bevrediging, al blijkt
hiervan in de. cffficiele publicaties van de S;I.G.M.A.voorlopig weinig of
niets •. Is het te verwonderen, dat onde.r de medewerkers en studenten de ellenlange debatten ·over 'het systeem' en 'de methode' niet van de lucht waren? Misschien hebben we plan.tensociologisch juist van die debatten, tijdens
de urenlange-maaltijden in ons studentenmrestaurant, wel het meest opgestoken.
In het Maart-artikel schreven wij al, dat orize eerste excursies geheel op de
floristische kennis van Dr BRAUN BLANQUET- dreven. Voor he.t bezoek aan nieuwe
gebleden bleef dit ook later zo. Het fantastisch€ floristische geheugen van
Dr BR~.Ul'i.- dte. blijkbaar de gehele EUropese flora, land wor land, kent,
heeft ons dikw~j ls beschaanrd ·doen staan, als. we b.v.weer een Hollandse plant
in vegetatieve toestand rliet hetkenden • • •. ·liet nu. al ruim twintig jaar
4oor tit ·anAriN.,aLAI(Qrlliir.t geleide Station heeft dan ciok de floristiek en de ve=
getatiekunde •anb~t fJ~4tterrane iebied met een gr~ot aantal uiterst belang=
rijke· ~ubli~àties verriJ-kt. Óp bet JiUnt v~ verschijnen staat thans een Prodronlt1s .van de ~~;~<11terrane veg~tatieo.eenhèden en een tweede druk van het in
1928: verschenen boek 'Pflanzensoziologie •. De herdruk van dit standaardwerk
van de Frana-Zwi tserse school zal wel een heropleving van de discussie over
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de in vegetatiekunde te volgen- wegen veroorzaken. Het is te hOPen, dat
hierbij de S.I.G.M.A.in Montpellier, die met haar rijke bibliotheek en
grote traditie .toch nog steeds als 'de keuken Vlln de plantensOCiOlOgie'
kan worden beschouwd, niet steeds verder geisoleerd zal komen te staan
van hetgeen_ elders (b~ v. in Engeland en Zweden) op het gebied van de vegetatiekUnde gebèurt!

AMSTERDAM, 29 September 1951

- Roelof de Wit
Lutz.ZWillenberg

VLOEDBOSSEN IN NEDERLAND
Bij het 1\QOrd 'Vloedbos • denkt men over het algeneen het eerst aan krokodillen,
steltwortel~ malaria, kortom aan de mangrove vegetaties langs de modderige zoute
.zeestranden van de tropen, Dat er echter onder de rook van onze grote steden
vloedbossen zouden voorkomen, is bij velen onbekend.
Het kenmerkende van een vloedbos is dat de bodall ervan dagelijks gedurende korte-re of langere tijd onder water staat. Een dergEJliJk millieu bestaat slechts aan
oevers van water dat ].n getiJdebeweging verkeert, dat is dus. in hoofdzaak de zee.
De zee is echter :;:put, wa~~rooor de planten die de vloedbos-vegetatie vormen, behalve aan het wisselend. tij ook aan het zotitgehal te van het wat,er aangepast moeten zijn. In ons klimaat nu zijn onder deze planten sleonts 'vertegeni\Oordigers
van de kruiden te vinden, terwijl geen enkel houtgewas bestand bl,~jkt te zijn te-gen de invloeden van een dergelijk extreem millieu. In de tropen echter is er een
betrekkelijk groot aantal houtsoorten te vinden die op een ideale wijze aangepast
_zijn aan deze bijzondere standplaats. Op het enol'Dle aantal houtsoorten dat in de
tropen groeit, is het echter ook slechts een- zeer gering percentage. Het gevolg
is echt~er, dat vele tropische. zeekusten begroeid 2ijn met een dichte bosvegetatie
en daardoor zeèr sterk contrasteren met onze open slechts met lage kl'Jliden begroeide schorren- en kwelderlandscbappen. _
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Nu is het echter m, dat- de getij de beweging langs de kusten nog een eindweegs de
rivieren op gaat, vaak voorbij de brakwatergrens, dus in bet volkomen. zoete ri..
vierwater zijn invloed nog doet gelden. Over de natuurlijke ~egetatie van d1 t gebied van de benedenrivieren is niet veel bekend. In de meeste iiteratuur O'Ver de
tropische vegetaties I'IOrdt over de hier voolitomende vloedbossen meest in eEn adan
gesproken met de 'zoute • vloedbossen, terwijl in de getnatigde streken dit gedeelte van het land tot het meest dichtbevolkte deel van de kustvlakten hoort, zodat
van natuurlijke vegetatie m~etal geen sprake meer is. _vooral in het zoetwatergetijdenaeliied vlln de rivieren liggen inlmèrs vaak &e gtote hiWensted~n met hun uit,.:
gestrekte ha.vénwe:rkerl, . fabl'ieken, scheepswerven e.d. .
.
Slechts hier en daar treft men nog onder invloed, van het getij de water staande
rietgorzen· en soms wat grienden aan, die men als laatste, ziJ het sterk antropogeen heinvloede resten van natuurlijke zoetwatergetijde-vegetatie zou kunnen be-
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schouwen. Uit het feit dat in dit gebied, gezien het voorkomen van grienden, hout~
gewas groeien kan, v~ t echter reeds de gevolgtrekking te maken dat vloedbossen
niet slechts een privilege voor de tropen zijn, maar van nature wel degelijk ook
in de gematigde streken kunnen voorkomen, zi.j het dan ook beperkt tot die vrij
smalle zone, waar het water reeds zoet is maar nog eb en vloed kent.
Dank zij een van de vele transgressies van de zee op het Westelijk veengebied van
Nederland (overstroriûn~n die een logisch gevolg zijn van de bOdemdaling t;en opzichte van de zee), is er enige tijd geleden een landschap gewrmd in het zoetwatergetijdegebied van de Waal en de Maas waar over een betrekkelijk groot gebied de
bodemvorming en plantengroei zich heeft kunnen ontwikkelen op een veel meer natuurlijke manier dan langs een zwaar met dijken beteugelde rivier het geval kan.zijn.
Dit landschap: de Biesbosch, is het best te karakteriseren als 'zoetwater getijdendelta'. ·We hebben hier n.l. te maken met een del tavonning van enkele ri vierannen in
een reeds vrij spoedig geheel verroete binnenzee of zeeann, waar echter de getijdebeweging nog steeds doorwerkt. Wanneer de plantengroei zich ongehinderd had kunnen
ontwikkelen, zou hier thans een enonne oppervlakte met vloedbOs bedekt kunnen zijn,
daar verreweg de grootste oppervlakte van deze voonnalige zeearm thans weer tot ongeveer vloedhoogte is opgeslibt. De. mens heeft echter bij de vorming van het nieuwe
land sterk ingegrepen, zodat van een echt natuurlijke ongestoorde vegetatie slechts
op enkele verspreide plaatsen is voldaan. Het meeste komen nog voor de eerste stadia in de successie waaraan alleen nog kruiden deelnemen. ·
Vooral als gevolg van het aanleggen van de vele vloedvrije bedijkte polders die het
grootste deel van de oppervlakte van de Biesbosch beslaan, wordt het water gehinderd in zijn vrije loop. Ook vormen de vele lagere griendkaden een onnatuurlijk element in dit merkwaardige, vanaf de waterzijde zo ruig aandoende landschap. Toch
vannen de vele grienden, vooral diegenen die op onbekade bOdem zijn aangelegd, .goede aanknopingsP\lllten voor het bestuderen van de omstandigheden en de plantengroei
die typiscll zijn voor de vloedbOssen.
De belangrijkste planten hiervan: de bOmen en struiken, vormen mals bij alle bosgezelschappen in een dicht bevolkt land, het moeilijkste punt. ·De spaarzame, weinig
of niet heinvloede stukjes, meest verloren boekjes, smalle stroken langs een dijk,
die onbenut zijn blijven liggen e.d., moeten hier de weg wijzen. De kruidenvegetatie van de vloedbOssen levert minder moeilijkheden op, hoewel men ernstig rekening
dient te houden met de omstandigheid dat de meeste grienden om de vier jaar worden
gekaPt- en de ktuidenvegetatie de eerste maanden van het vegetatieseizoen na de kap
blootiEtsteld zijn aan sterke bestraling, omdát het enige tijd duurt voor de griend
weer geheel gesloten is. .Voor enkele typische schaduwPlanten zou deze periodieke
kaalkap wellicht de beperkende factor kunnen zijn.
Om enipzins wegWijs te worden in de versdleidenh.e~d van beg-roeiingen, is het beste
u~t te gaan 1tan de áard van de bodea en de meest Extreme millienfactor: de gemiddelde overspoelingsduur. ·
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De bodem kan nu ·een meer zandig, maar meest meer kleiig karakter vertonen en kan
meer of minder organische stof bevatten. ·f4aàr.>; • • • • en dat is het belangrijkste, varieert van vast tot stem blubbertS.:.De.overspoelingsduur loopt uiteen van
practisch nooit tot vele uren per etmaal. Het volgende schema geeft ongeveer aan
hoe men zich de si tuatid in moet denken:
kreek oeverwal
hoog water

laag water

Langs de stroomdraad wordt dus een rug gevonnd die vast van structuur is en naar
mate hij hogel' wordt, steeds meer kleiig gaat \\Orden, verder van de kreek af be'zinkt nog slechts de fijnste fractie van het .slib en de grorld is als gevolg van
de slechte drainage, veroorzaakt ooor de komvorm, a:>nstant nat, waarmor de organische stof minder snel verteert. De bodem krijgt daardoor een sterk gereduceerd
karakter, wat uiterst ongunstig is voor de plantengroei in het algEQieen. Men kan.
zich nu indenken, dat hóe verder de kom maar van de waterloop verwijdere is, het
organische-stof-gehal te steeds meer zal toooemen en tenslotte het minerale deel
van het substraat volkomen zal gaan overheersen en we dus te maken zouden hebben
met venen. Op deze wijze moeten we ons ook het ontstaan van de in West- en NoordNederland voorkomende venen dooken. In de Biesbosch is veenvonning echter als ge- .
volg van de vele bedijkingen, niet mogelijk. Bovendien worden steeds daar, waar
kommen zouden kunnen ontstaan, de grond begi-eppeld om de drainage te verbeteren
ten behoeve van eerst riet- en later de griendcultuur. Hierdoor nemen ze veel
meer het karakter àan van de oeverwal, wat bodemdpbouw en vegetatie betreft. Het
verschil nu tussen vloèèibDs &P de oeverwal en dat in de kom, is groot. De eerste
onderscheiding die te mal(en' valt, ligt dus. voor de. hand; n.l. 1>everwal vloedbos •
en Komvloedbos '. De tweede onderscheiding vloeit voort uit het verschil in overspoelingsduur, die weer afhankelijk is van hoogte van het substraat en de vorm
van de tij curve~ Dat deze verschillen van ~et millfeu ook een zee~ belangrijke
invloed op de aard van de vegetatie hebben, zullen we een volgende maal zien•
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Ir les Zonneveld
. &OSSEN EN VBGI'l'A'l'IEKA&TIRJNG OM SC.HLITZ (Reuen. Duitsland)

INLEIDING.
'
.

Wanneer ntèn van Flilda uit, het gaUjkrlSrilig~ riviertje de Fulda st1:'Qomafwáarts vervolgt, sluit zich na ongeveer 2o km e~ri. ander stroompje er bij aan: 1
de Schlitz. Het. gebied, waarin deze samenvloeiing een feit word.t, behoort zeker
töt een van de mooiste en merkwaardigste delen van Duitsland. Mooi is dit

Schlitzerland, genoemd naar het in het centl'liln gelegen stadje Sehlitz, door zijn
ligging in een bosrijk middengebergtegebied en merkwaardig door het geheel eigen
karakter, dat hier nog ter sprake zal komen. :
De uitgestrekte naald- en loofbossen in dit gebied behoren alle tot de bezittingen
van de graaf van Schlitz en hebben bosbouwkundig een grote vennaardheid_door de
succesvolle arbeid van een serie houtvesters, die in ongeveer een eeuw tijd hier
een bloeiend bosbedrijf. gegrondvest hebben. Ook nu nog wijzen de maatregelen die
men er neemt, er op, dat het beheer nog geenszins aan hr" verslappen is. Zo kon
dit jaar door de ZerJtu18telle lul!' VeAetatlonskertiuunA
een begin gemaakt wor=
den met de uitvoering van een vegetatiekartering om tot richtlijnen te komen voor
een weloverwogen houtteeltkundig beleid. ·
Alvorens iets op die kartering in te gaan, moeten eerst enige feiten uit de bosgeschiedenis van Schlitzerland vermeld worden, die later van belang zullen blijken
te zijn bij de kartering,
Schlitzerland blijkt eeuwenlang in een streng isolement gelegen te hebben, waarin
eerst de laatste decennia verandering is gaan komen. Samen met de omringende dorpjes vonnde Schlitz een eenheid, die zichzelf in de belangrijkste behoeften kon
voorzien. LandbouWProducten en hout kwamen via de dorpen Schlitz binnen en het
linnen uit de Schlitzer-weverijen verliet de stad om op de dorpen verwerkt te worden tot de schilderachtige klederdrachten, die ook nu nog algemeen in zwang zijn. ·
Landbouwers en veetelers kunnen, door de weinig vruchtbare zandgronden, slechts
een kommervol bestaan leiden. Vooral voor weidegrond leent de bodem zich slecht,
Gedurende eeuwen werden de dieren daarom het bos ingedreven, waar ze zich konden
voeden met kruiden, noten, heesters enz. ·vtt oude geschriften blijkt dat reeds in
de 16e eeuw deze veeweide in de Schlitzerbossen bedreven werd.
Niet alleen deze veeweide ging op den duur een stempel drukken op de toestand van
het bos, de regelmatige verwijderin~ van het blad en een oVermatige, onregelmatige
brandhoutkap droegen er ook toe bij, dat uitgestrekte bosdelen het aanzien kregen
van zeer armelijk hakhout op stetk gedegenereerde grond. Daar door de intensieve
beweiding een verjonging slechts zelden gelukte, waren deze QpSSen van zeer geringe dichtheid. Omstreeks 1950 schrijft een houtvester hiervan dat hij in een door
vier spannen paarden getrokken wagen in draf door het bos gereden kon worden, zon- .
der door een twijg aangeraakt te worden! Naast de nog ongerepte hoogstammige, geslot.en beukenbossen, moet dit wel een geweldig contrast geweest zijn!
Deze zelfde man, die het onhoudbare van deze toestand inzag, zag, ondanks de vele
tegenwerking, kans om aan alle misbruik die van het bos gemaakt werd, een einde te
maken. Als belangrijkste opgave stelde hij zich echter de omvorming van dit hakhout
tot normaal hoogstammig bos.
De gronden waarop gewerkt moest v.orden, waren als verwaringsproduct van het onderliggende Boutzandsteen, reeds zeer onvruchtbaar, Wa.ar nog de omstandigheid bij
kwam, dat ze door eeu\\erllange voedselonttrekking ck>or strooiselroof en structuurbederf do.or veeweide, verder zeer ongunstig waren beinvloed•. Het werd daarom nodig
gedacht, niet onmiddellijk de nadruk op de beuk te leggen bij de herbebossing, maar
!
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deze als hlilJihoutsoort toe te voégen aan minder eisen stellende soorten. Als belangrijkste pionier- werd voor de~- gronden- de ~ve den genomen, terwij 1 ook van
de Europese Larix een regelmatig gebruik werd gemaakt. ·Thans echter blijken deze
beide soorten door hun uitstekende groei en redelijke strooiselomzetting zo goed
aan hun nieuWe milieu aangepast .te zijn, dat ze zich wel voor altijd ingeburgerd
zullen hebbeD. Ook wat hun gemakkelijke natuurlijke verjonging betreft, gelooft
men te doen te hebben met klimatologische rassen,- die hier een voor hen natuurlijk milieu gevonden hebben. De buidige beheerder noant zijn larix zelfs: .Lar h
èüi'OJieá

var.Sehllt:z (sJ.c!).

Kartering.
Bij de kartering moest dus mat twee grote vegetatietypen rekening gehouden worden:
1. De beukenbossen~ die nog overwegend het karakter dragen yan ongerept te zijn.
2. De kunstmatig aangelegde naaldhoutbossen van grove den en larix, waarin weliswaar de beuk als hulphoutsoort dikwijls een
beiangrijke rol speelt.
De Duitse vegetatiekundigen vatten alle bossen van het eèrste type samen onder
de naam 'Wä.lder •. Aanplan-tingen met bodemvreenxfe houtsoorten of. natuurlijke bossen waar een van de- houtsoorten zeer door de mens is begtlllstigd, heten er 'F'orsten'. :Het is bij een be~aalde vegetatiekundige bestudering van een bosgebied
belangrijk te weten of men met wälder, d·an_ wel met Forsten te doen heeft. · 'Wald •
gezelschappen staan als klimax-gezelschaPpen in een voortdurend (in ieder geval
zeer langdurig) evenwicht met klimaat en bodem en zijn van elkaar te onderscheiden door hun kensoorten. In 'Forst '-geze-lschappen die ontstaan zijn door toedoen
van de mens, ontbreekt een dergelijk evenwicht; Meestal uit zich dit door geleidelijke opstapeling van onverteerde humus, met zuurvorming en bodemuitloging
als gevolg. Daar het juist deze gereedschappen zijn, die voor de bosbouw vaak
van het meeste belang zijn, behoort het tot de grote opga-ven voor de bosbouwers
hun 'Forsten' 20 op te bouwen, dat evenwichtsvers.toringen onschuldig bliJven.
Kenmerkend overigens voor· clem 'Forst '-gezelschappen is niet alleen een sterk
afnemen of ontbreken van de kensoorten van de n~tuurlijke uitgangsgezelschaPPen,
maar ook het orttbreken van eigen kensoorten. Deze gezelschappen kunnen dus
slechts door differentiërende ~oorten van elkaar worden onderscheiden.
beze inzichten voor de vegetatiekartering worden door de Zentraldelie fuT VeAet~tionskartieTun~ nog niet zo lang-algemeen toegepast. In en voor de laatSte
oorlog werden ~ij ci-e kartedng_ van Forst-gezelschappen deze teruggebracht op de
uitgangsgezelschappen door middel van reli~tplanten,·contact-gezelschappen, bodemprofiel, bosgeschiedenis enz; ·IiierbÜ zat de gedachtè voor, dat het immers
de natuurlijke Pla!\tengezelschapp_en zijn, die een uitdrukking vormen voor de
resultante van de op elkaar inwerkende milieu-~actoren.
Pas na de oorlog werd in Duitsland een begin gemaakt met de onderscheiding van
Forst-gezelscllappen, zoals hierboven besc,hreven. ~Een pa.rallelisering met de na-
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tuurlijke 'wald '=gezelschaPIJen is dan meestal gemli.kkelijk mogelijk door genoemde
methoden van relictplanten,. contactgezelschappen enz. ·aeh.alve dat op de vegetatie~
kaart nu duidelijk het kunstmatige of natuurlijke van de bossen tot uitdrukking
komt, heeft de invoering van de .~rst~gezelschappen een ander groot voordeel,:
In deze gezelschappen kan men natuurlijk in veel gevallen de generaties herkennen
van de aangeplante opstanden. Door deze te vergelijken, kan men de invloed nagaan
van de exotisch gebruikte houtsoorten op hun nieuwe milieu. ·
De bEukenbossen.
De natuurlijke beukenbossen in Schlitzerland (en ook elders) maken
over het algemeen de imdruk, dit niet te zijn. ·wanneer wij ons een natuurlijk loof=
bos voorstellen, denken we aan geleidelijk in elkaar overgaande mos~, kruid-, verschillende struik- en hoornlagen. ·oe: bEUkenbossen maken hier echter een ui tzondering op. Ze bestaan slechts Uit een boomlaag en verder een zeer arme kruidlaag;
arm, zowel wat dekkingsgraad als ·aantal soorten betreft. ·Het weinige licht, dat
door de beukenkronen doorgelaten wordt, zal hier wel niet. vreemd aan zijn.·
Hoewel wij uit ons land de voorkeur van de beuk kennen voor kalkhoudende gronden,
blijken, verder naar het Oosten, andere factoren bepalend voor zijn voorkomen. Qn
Schlitz kan zelfs van een kalkarm substraat gesproken worden, omdat hier, op enkele basaltdoorbraken na, uitsluitend te maken is met het warwaringsproduct van~
zandsteen. ·van de kruidlaag is het alleen de witte veldbies Luzale nemarosa ( L"
Luzuloides), die de beuk overàl vergezelt. Ook in Nederland komt deze plant voor,
echter, evenals de beuk, slechts algemeen, waar de. grond ·kalkhoudend is. Zonder
voor de juistheid ervan te willen instaan, noem ik voorlopig deze veldbies-beu!{combinatie gemakshalve het Fagetum-luzuletosum. In dit deel van zijn natuurlijk
verspreidingsgebied is het vermoedelijk. het klimaat, dat het voorkomen van zuiver
beukenbos bepaalt. De met toenemende hoogte samengaande grotere neerslag-hoeveelheid, kan dan verklaard worden als oorzaak van het zuiver voorkomen van de beuk
boven plm. 350 m. :Beneden deze hoogte verschijnt regelmatig de eik (vnl. wintereik)
in de menging. ~r deze overgang echter zeer geleidelijk is, is het moeilijk een
grens te trekken. temeer omdat er in de kruidenvegetatie geen vast te stellen veranderingen mee gepaard gaan. Waar de eik aan belangrijkheid wint. komen. afhankelijk van bodemeigenscbappen, ook de ruwe berk of .ie haagbeuk wor. In grote lijnen
is in te zien, dat hier te doen is met gezelschappen, die vel'\lantschaP vertonen
met F~ttletUilt, Querceto-Carpinetum en Querceto-BetuletUin • . Ondat nog niet volcfoende
duidelijk is hoe deze gezelschappen en overgangs-gezelschappen samenhangen en tegen elkaar afgegrensd .moeten worden, konden ze voor de Schli tzerkartering niet als
uitgangspunt dienen, maar roest een indeling ten grondslag genomen worden, die in
ieder geval · locaal bruikbaár zou zijn, met voldoende eenheden om de bosbouwkundig
·belangriJ!te s.ta.ndp-laatsen in het veld te kunnen -he.l'kennen. Inderdaad lukte het,
deze met behulp van het uitgebreide ter plaatse opgenomen en verwerkte opname-materiaal tot stand te brengen. ·De gevonden eenheden bleken later duidelijk SI men
te hangen met factoren als relief, watemuishouding in de grond, luchtvochtigheid,
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diepte van het moedergesteente, e. d.
De moóiste en meest ovvallende gezErlschaooen waren die met grote complexen rechte
beukenvaren (Dryopteris Linnesns), door hun merkwaardige, heldere, lichtgroene
kleur en bijzondere sierlijkheid. Overa~. waar een voldoend hoge luchtvochtigheid
is en een ongehinderde water= aan- en afvoer in de grond, is deze weelde. er aan te
treffen,· samen met andere varens als stekelvamn (DryopterJ.s sustrlàcs), mannetjes~
varen (DPDlHxomas) en wijfjesvaren ( A.thyrlum Flli.xo femlna), :Ook de klaverzuring
(Oxali.11 acetosella) en bosanemoon (A.nemone nemorosa) komen hier geregèld voor. Nu
was hier heel mooi te vervolgen hóe bij afname van lucht~ en bodemvochtigheid dit
gezelschap overgaat in het soortenarme beukenbostype met wilde veldbie6. :Vele
Noord-he.lling9n waren hiervoor een goed studie-object. Met toenemende hoogte ver~
dwijnen eerst de varens uit het gezelschap, te beginnen met de rechte beuk varen. ·
Daarna volgt de klaverzuring en tenslotte ook de bosanemoon, zodat dan de witte
veldbies weer de alleenheerschappij heeft in de kruidlaag. In de gevallen, dat on. der langs deze Noord-hellingen nog een beekje stroomt, kan deze serie gezelschappen nog uitgebreid worfen, dOordat de zeer soortenrijke oevervegetatie dan geleidelijk in de reeds beschreven reeks overgaat. Behalve de bovengenoemde planten,
komen er dan nog bij:
rimpelmos (Catharlnaea undulats)
bOsandoorn (Stachys silvstlca)
Carex umbro11a
heksenkruid (Clrcaea lutetlans)
reuzenzwenkgras (Festuca ~i~sntea)
bospaardestaart (Equisetum silvaticum)
een;;.arig PPI~!gra.s (Melica uniflora)
wijdarige zegge (Carex remota}
Blymus europeaus
boskortsteel (Brachypodiwn silvaticum)
gierstgras (Milium effusum)
e.a.
Uit deze opsonuning van belangrijkste soorten van de beekoevervegetaties blijkt,
dat de meesten ervan oo!J: in Nederland voorkomen. Een opmerking moet nog gemaakt
worden over Carex umbrostt. Deze zegge is niet streng gebonden aan beekoevers, maar
kan ook onder bepaalde omstandigheden in de bOvengenoemde zonering doordringen
tot waar de klaverzuring niet meer voorkomt~ Een oppervlakkig, met de bOorstok
uitgevoerd onderzoekje, teerde al, dat hier te doen is met fijnzandige bodems met
een belangriJk leem-aandeel. ·Het proces van de humusoliiZetting verloopt in dit geval ook veel sneller, dan buiten dit gezelschap. 'Modes • (d. :Leet'Vhumusvonn,
waarbij de organusche stof niet volledig in oplossing is, maar in kleine stukjes
verdeeld. vermengd is met de minerale deeltjes) wordt hier dan ook zeer weinig of
niet aangetroffen.
zoals zeer terloops reeds opgemerkt is, vindt de boutzandsteenondergrond van
schl i tzerland op soimlige plaatsen onderbroken ooor basaltooorbraken, die· als verwaringsgrond een zuivere leembodem geven. :De kruidenvegetatie reageert daar onmiddellijk op. door bet voorkomen van· hoger eisen stellende soorten;
Een. arig parelgras (A/eli ca unl flora)
Dentari a bul bl1ers
Elymus·europeeua
Vogelnestje (Neottls-avls)
Overblijvend bingelkruid (Mercuriali• perennis)
e.a.
Onder tamelijk droge omstandigheden is een toename vast te stellen van de gras-
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sen, waarbij dan als nieuwe soorten optreden~ Po11 ."jtitJti loH11 en bochtige smele
Verder nog Sorllu• tor•in11l1a en perzikbladig klokje {Campanula persicifolia). De meer vochtige basal t-'gezeJsch®Pen kregen als differen- tierende_ soorten- de_ boszegge (Carex sylvatica) en klaverzuring.

(Detn:lutmpsl.ll ·tluuos11),

De grove dennenbossen. Wanneer er_ hier nog even aan herinnerd ~rdt, qat grote uitgestrektheden bOsgrond. zich ongeveer een eeuw geleden roods in mar gedegenereerde
toestand bevonden en dat daar sedert dien veel ~al~out is aangeplant, dan zal
mnder meer duidelijk zijn; dat het milieu hier. dus ook de vegetatie, grondig afw~jkt van dat in :he-t ·natuurlijke beukenbos. ~perk ik me hier tot de gevallen,
waar uitsluitend grove den gebruikt is, dus zélnd~r benk als hulphoutsoort, dan
zijn het soorten als brol!Smos (Entodon St:lireberl), heide (C-_11uns Vlitlgaris), bosbes (Vilccln.ium Myrti.Uus) en bochtige smele (Deschsmpda _llexuosa), die het aspect
bepalen. 'Een ondergroei dus, met grote overeenkomst Ta.n wat wij- in Nederland ondet
de kunstmatige grove~den--aanplantingen vinden. ·Het zijn alle lichtllehoevende: soorten, die door het ontbreken van de beuk ziCh in deze 1i'orsten' weelderig kunnen
ontwikkelen. -Bo-chtige smele moet in deze groep gezien worden als- een soort met r~
latief hoge eisen aan de voedsel- of vochtigheidstoastand in de grond. Op vlakgrondige, schrale en 'droge Zuidhellingen ontbreekt hij en is het gerimpeld gaffeltandmos (DJéranrim undulatum), dat er voor inde plaats komt. -oe meer voChtige
West-- en Noordhellingen, met stagnerende strooiselomzetting en hoge luchtvochtigheid, zijn zeer dikwijls bezet met h·et voor ons onbekende grote mos: Mastl~obryum
tiribol-.ta, terwijl op diezelfde standplaatsen veenmos-soorten verschijnen,· als er
geen geregelde waterafvoer is. Minder aan luchtvochtigheid gebonden zijn d!! overigens toch vochtminnende gezelschappen,-waar vuilboom (Rhamnus Frangula) te midden van de bochtige smele, bosbes
-enz.opsteekt. Deze voorkeur wordt groter, wanneer behalve de vuilboom ook achter-·
eenvolgens pijpestrootje (Mollni.• coerulea)~ veenmossoorten, rood viltmos (Aulacomn.ium p11lustre) en verschillende varensoorten (mannetjes-, wijfjes- en stekeLva- ren) verschijnen. voor de grove den is een dergelijk milieu ongunstig, daar de
strooiselomzetting er zeer traag verloopt. ·Typisch is, dat het gerimpelde gaffel~
tandmos, dat reeds voor de di'Oge, schrale Zuidhellingen genoemd werd, ook hier in
deze vochtige, zure omgeving een optimum heeft. De gemengde bossen. ·
Veel gemengde bossen komen in Sehlitzerland voor, waar bij de
aanplant van de grove den, een bijmenging met beuk volgde~ ·Het zijn tevens deze
opstanden, waarin ook zee:r regelmatig de larix een plaats gegeven is. ·van de mate,
waarin deze drie hOutsoorten met elkaar gemengd Zijtt, hEinat bet af, welke vegetatiê de dp~tan:d vergezelt. In allé workOJ!len~e gevallen bleek het mogelijk vast t.e
st1!11eri, tot welke van de reeds beschreven Yegetàtietypen' de ondergroei van die
bossen gerekend moest worden. :
Een moeilijkh-eid' vonnde slechts de plantengroei in de laagste :regionen van de : -
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heunls. ·vemoedelijk is door. naar beneden gespoeld fijn matariaal een gunstiger
bo4emtoestand ontstaan, zodat naast bronsmos" heide en bochtige smele, op de rQia~
tiet droge plaatsen de. witte Yeldbies en op de.voehtile~YUilboom (Rhamaua FffaaAula)
framboos (Jruäu.- Adaeu")> witbol (B•leu• aoHi•J, bosana~Gon, braamsoorten, bosviooltje (Viola ailvatAea), fraai hertshooi (By~evleua ~ul•A~u.), wilgenroosje (B~Aio•la
u• -Iu• U lol.iu111), ruige wldbies (Lu11ula pi.flo••!h tonnentil (Poh•ffiUU a eO'eeta),
mannetjes-, wijfjes-, stekebaren e.a~:van de ve~tatie thlel uit gaan maken.·
De wdltige variant kon gemakkelijk met behulp van de ?ele opgenoemde differentieren;
de soorten afgegrensd wo:rden; met de droge waren nog. al wat moeilijkheden, tot bleèk,
dat een ondersoort ?all sdlapeojp'as (Fe1tuea ovlna) daar zeer reg.elmatig in 'YOOrkomt •
Deze kartering nn de Schlit2er-bossen, waarnn hierbo\Yen de ngetatie-indeling zeer
beknopt en onvolledig is behan.deld, kon dit jaar niet wltooid worden. ·Het intern~
sante onderwerp, welke bosbouwkundige ronclusies uit de vegetatiekaart te trekken
zijn, moet daarom hier onbesproken blijven. ·Daartoe is noodmkelijk, dat na afloop
van de kartering voor iedere vesetatie-eenheid versebeidene bodemprofielen gemaakt
worden, om een zo juist mogelijk in~àlt te wrkrijgen tussen bodem.en plantendek. ·
Ehntueel moet in het laooratorlum nog ondermek l'Olgen naar physische- of chemische
bodemeigenschappen. ·
Aan de kartering van de sparren-opstanden werd dit jaar nog niet toe gekomen. Zij
zullen voor dit werk een.struikelblok vormen; doorhet Vlijwel ontbreken van een ondergroei. ·Qok dit onderwerp moet dus onbehandela blijven.
Moge tenslotte een rechbaardiging volgen, waarom dit artikel in KRUIPNIEUWS opgenomen is, terwijl er over de Nederlandse vegetatie nog zo veel valt te schrijven.
Prof;..TUXEN, die tod1 zeker als een gezaghebbend plantensocioloog erkend kan worden,
Yerklaarde me, dat het voor een soed begrijpen van de flora van het eigen land,
noodzakelijk is, minstens eenmaal per jaar een reis naar het bui tenland te ondernemen, om daar de flora te bestuderen. Omdat het mij teveel gevergd lijkt van ons, it~
der jaar een dergelijke· reis te ondernemen, heb ik gemeend dat het een soort rompromis is; als ik in deze vorm de vele beoefenaars van de plantensociologie in ons land
een stuld e buitenlandse flora aanbied!
/

Arte Bakker

CONGRISVERGADERING
De jaarlijkse vergadering van de sjoe-groep zal tijdens ijet Bandscongres \\Orden
gehouden. :Daanoor lal tijdens de eerste congresdag. een rlád~re aankondiging worden
gegeven. Bewaar je critiek en suggesties tot danl

_:;._

14 •.
'
MEDEDELINGEN.
·->;,.

WEEKEND

OTTERLO

24=25

NOVEMBER.

In de eerste plaats bestemd voor de weekendgangers en Schier~onnikoogvaarders van dit jaar, maar
ook voor ieder sjoccer en ouwe sok, die zin heeft in
een gezellig weekend.
Dit plezierige tijdverdrijf heeft als climax
een excursie naar het Rijksmuseum Kr~ller-Mfiller in
het Nationale Park 'De Hoge Veluwe •.
We hoeven dit weekend niet ve~der aan te Prij=
zen, daar we dan bang worden dat de toeloop te. gro·ót
wordt en de intimiteit van deze laatst~ uiting in
1951 wo·rdt bedreigd. Een paar verrassingen voor deze
sjoc-groep houden we dus nog in petto.
We zitten bij A. van SANTEN, Edeseweg 4 ~'"·· Ot_ter1 o. 0 p geven i s n ie t n o di g, maar we 1 nut. tig, :':~'n. v-erband met een pa.ar consumptieve voorziening~n~
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