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_1_
ALGEMEEN
Van25totenmet 26maart 1959werd inStolzenauaandeWeser
(WestDuitsland)eensymposiongehoudenovervegetatiekartering.De
organisatie hiervanberustte hijdeBundesanstaltfürVegetationskartierungteStolzenau,(directeurprof.dr.R.Tûxerx),
Het onderwerpwas.devegetatiekartering, zoalsdieopvelerlei
wijzeninallerlei landenvandewereldwordtuitgevoerdengebruikt.
Behalveuitwisselingvanonderzoeksresultaten engegevenswashetdoel
vanhetsymposionomdoormiddelvandevoordrachtenreeks debetekenis
dievegetatiekartering opallerlei gebiedheeft,ineenzoduidelijk
mogelijk lichttestellenteneinde daarmeeregeringen enanderefinancierende instantiesvanhetnutvanvegetatiekartering teovertuigen.
ErwareninStolzenau111 deelnemersuitWest-Duitsland,Nederland,
Oost-Duitsland,JoegoSlavië,Frankrijk,Zwitserland,België,Polen,
Oostenrijk,Spanje,Italië,Verenigde StatenvanAmerika,Tsjechoslowakije,
Hongarije,Groot-Brittanniè'enJapan.
Vande zijdevanhetP.A.W.werddoorir.L.G.Kopaanhet.
symposiondeelgenomen.
Devoordrachtenwareningedeeld indriegroependiedevolgendeonderwerpenhadden:
I GrundlagenundMethodender Vegetationskartierung
IIWissenschaftlicheErgebnisse derVegetationskartierung
IIIWirtschaftlicheAnwendungen der Vegetationskartierung
Erwerdenintotaal57voordrachten gehouden,waarbijals presidenten
fungeerden:prof.dr.A.W.KÜCHLER (Lawrence,Kansas,USA)prof.dr.
M.WELTEN (Bern),prof.dr.I.HORVAT (Zagreb),prof.dr.J.SCHMITHÜSEN
(Karlsruhe)prof.-dr.L.EMBERGER (Montpellier)endr.W.MATÜSZKIEWICZ
(Warszawa)
Daarbinnenafzienbare tijddetekstvandevoordrachten -helaas
grotendeels zonderdevelefraaiekaarten-indrukzalverschijnen,
kanin.ditverslagwordenvolstaanmethetresumerenvanenkelebelangrijkepuntenenvoordrachten.
Aangezien detaakvandeafdelingVegetatiekartering enGewassentaxatieuiteraard geheelde toegepaste vegetatiekunde omvat,warenhet
derde themaeninminderemateheteerstevoor onsvanbelang.Nietteminkwamen ookbijdeanderevoordrachtenproblemennaarvoren,die
tendele ookophetwerk inonzeafdelingbetrekkinghadden.
DEVOORDRACHTEN
Doorprof.KUCHLER,prof.HORVAT,prof.SCHMITHÜSEN,prof.GAUSSEN
enir.DOINGKRAFTwerdendeproblemenbesproken,die zichvoordoenals
men vegetatiekaartenwilvervaardigenmeteenkleine schaal.Menisdan
gedwongendevegetatie opkaart tebrengenopeenwijze,dieaandegewenste schaal isaangepast.Menkandaarbijuitgaanvandewerkelijke
vegetatie doorsamenvattingvan,hetzijbotanischverwanteeenheden,
hetzijbotajiischnietverwante,maar inhet terreinsteedsbijelkaar
aangetroffen gezelschapscomplexen, omzodoende eeneenvoudigerkaartbeeldteverkrijgen.

- 2Invelegevallen-maarnietaltijd -verkrijgtmeneveneenseen
vereenvoudiging,alsmenuitgaatvandepotentiëlevegetatie;d.i.de
vegetatie,die zichonderdehuidige omstandigheden zouontwikkelen,
alsdeinvloedvandemens ophield.Invele gevallen isditgezelschap
metmeer ofmindergrote zekerheidwel tebepalenenopkaart tebrengen.De opdezewijzevervaardigde kaarten derpotentiële natuurlijke
vegetatie zijnechterniethetzelfde alseenkaartvandevegetatie zoalsdievóórde overheersende invloedvandemensgeweestmoet zijn,
omdatdeblijvendeveranderingen,die onder invloedvandemens zijn
ontstaan,alspermanentwordenbeschouwd.
Eenderde typevanvegetatiekaarten ontstaat alsmen nietdevegetatie afbeeldt,dochbepaalde eigenschappenvanhetmilieu,dieaande
vegetatiewordenafgelezen, zoalsde "Cartesbioclimatiçjues"vanprof.
GAUSSEN,de "Grundwasserganglinien Karten"vanprof.TUXEN ende
vocht-enverzorgingskaartenvan onzeafdeling.
Onzekaartenbehorendus grotendeels tothet derde type,maarbij
het samenvattenvandeze afgeleide kaartentot cartogrammenopkleinere schaaldoen zichsoortgelijke problemenvoor alsbijdehierboven
vermeldekarteringen.
Langnietaltijd ishetmogelijk doorhet samenvattenvanenkele
vocht- ofverzorgingsklassen eeneenvoudiger kaartbeeld teverkrijgen.
Vooral deverdeling dervochtklassen overhet terreinhangt sterkaf
vandeeigenaardighedenvanhet gebied,vooralvandebodemendegeomorfologie,
Legenda-eenheden,die aangeven inwelke oppervlakteverhoudingen
enopwelkewijzebepaalde eenhedenvandedetailkaartbijelkaarvoorkomen,gevendikwijlseenbetere vereenvoudiging -enbovendienéén
diedeeigenaardighedenvanhetbetreffende gebied duidelijknaarvorenbrengt -danhetsamenvattenvanverwantevegetatie-eenheden zou
teweegbrengen*
Hetwas zeerleerzaam tevernemen,opwelke\vijzeingeheelandere
gebieden (zoalsDOINGKRAFT indeduinen)gelijksoortige problemenwerdenopgelost.
Dr.TRAUTMANN enW.LOHMEYERbehandelden dewerkwijzebijdekarteringenvandeBundesanstalt für"Vegetationskartierung.
Bijhetbeginvaniederekarteringwordt doordeskundigen inhet
terreindevegetatie bekeken eninvegetatie-opnamen vastgelegd. Op
grond van develdervaringen endeopnamenwordenhetindelingsschema
vastgesteld endeplantesoorten aangegeven,aandehandwaarvande
legenda-eenhedenworden onderscheiden« Daarnavolgt dekartering,die
uitgevoerdwordt door plantensociologischmin ofmeergeschooldeacademici.
Devoorbereidingen derkarteringen zijnuitvoeriger danbijdegraslandkarteringen inNederland, terwijlhetveldwerk inNederlanduitgevoerdwordt doorplantensociologisch ongeschooldewerkkrachten,dieechterlandbouwkundig eengoedekijk opgraslandhebben.
Bijdezeverschillen dient nietuithet oogverlorenteworden,
datmeninonslandmet eenmeer eenvormiggebied temakenheeft.Grote
hoogte-verschillen ontbrekenvrijwel enook quaklimaat zijndeverschillengeringer,metnamevoor zover datderegenval,devorst ende
lengte dergroeiperiode betreft.
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vlakheidvanhet terreinende ontwatering.Daarnaast isdenaarverhouding zwaardere bemestingeenfactor diegroteverschillen invegetatievoorkomt.
Door degrotere eenvormigheid endeeis omdaarintocheënvoldoende differentiatie teverkrijgen,wordt inNederlandmeerwaarde
gehecht aandehoeveelheid,waarinbepaalde soortenvoorkomen,terwijl
inhetbuitenland (metbotanisch eengroterevariatie)meermethetal
ofnietvoorkomenvanbepaalde soortenwordt gewerkt.Daardoorworden
aandekarteerders daarhogere eisengesteld.
Ditverschil inmethodeberustmede opdehistorische ontwikkeling
vanhetbotanisch graslandonderzoek, datinNederland anderswasdan
indeaangrenzende landen- Bovendienblijkendeverschilleninmethodiek
indepraktijk dikwijls geringer dan zeschijnen,terwijldeuitkomsten
meestal grotendeels parallel lopen.
Deresultaten derkarteringen inYifest-Duitslandwordenneergelegd
ineen rapportwaarvanslechts zeerweinig-somsslechts twee -exemplarenverschijnen.Dewetenschappelijkebasis derkarteringenis
hierdoorvrijwelniet toegankelijk.VergelijkingvandeDuitsemetonzekarteringenishierdoorniet goedmogelijk,temeer daareenexcursie
dergraslandspecialistenvandeBundesanstalt aanNederland,ondanks
herhaalde uitnodigingen,blijkbaar steeds opbezwarenstuit.Slechts
tijdens de zeldzame excursies naarWest-Duitsland isenigevergelijking
mogelijk,Mede inverbandhiermeewordt dooronsbehoefte gevoeldde
door onsgebruikte eenhedenalshetware tevertalenindeeenhedendie
indeMidden-enZuid-Europese landeninzwangzijn.
Dekaarttechnischeverwerking derkaartenindeBundesanstaltwerd
door deheerWENZEL duidelijkuiteengezet.Veelwerkzaamheden,diedoor
onswordenuitbesteed,worden indeBundesanstalt ineigenbeheeruitgevoerd.
Uiteenvoordrachtvandr.WALTHEB.bleekvoorts,datmenaande
Bundesanstalt regelmatig cursussen organiseert,waarbelangstellenden
eenindrukwordt gegevenvandegrondslagen endewerkwijzenbijvegetatiekundigo'c.-.crzoekr'Voormensen,dieinhunwerkmetderesultaten
van zulk onderzoek inaanrakingkomen,isenigbegrip ervanvangroot
belang..
Prof.NOIRF
ALISE (Brussel)gafeenoverzichtvande onderwerpen
enmethodenvandevegetatiekartering inBelgië')diewordenuitgevoerd
onderauspiciënvanhet Centre deCartographiePhytosociologique.
Degebruiktemethoden zijnongeveerdezelfde alsinDuitsland.Aangeziendekartering organisatorisch onder deuniversiteitenressorteert,
isdegekarteerde oppervlakte geringer enwordt dekeuze derkarteringsgebiedenmeerbepaald doorwetenschappelijke overwegingendanbijons,
waar dekarteringenhoofdzakelijkinopdrachtvande Cultuurtechnische
Dienstvoordenuitgevoerd.NietteminblijktmenookinBelgiëeenopen
oogtehebbenvoordeeisen,die depraktijk aandevegetatiekartering
stelt.
De contactenmet deBelgische onderzoekers leiddeninmiddelstot
eengemeenschappelijke excursie inhetgrensgebied inZuid-Limburg,terwijltevensbeslotenwerdtoteenintensievereuitwisselingvanpublikaties.
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enwerkmethodenuiteenvandeservice delaCarte des Groupements
Végétaux dePrance.Deze dienstvoertkarteringenuit inFrankrijken
inNoord-Afrika* metname Tunesië*enMarokko.Demeestevande/kaarten;
gevenadvies omtrenthetmeest gewenste,gebruikvand&-grondeneventuelewensenaangaandebevloeiïngona.
Evenalsinonslandwordthetkarteringswerk uitgevoerd door
vegetatiekundig ongeschoolde krachten,dieaandehandvaneenvoorschriftenschemakarteren.Zonodigwordendaarbijookniet'-"botanische
kenmerkengebruikt.Eendergelijkemethodekomt desnelheidvankarterentengoede terwijlbovendien dekostenerdoorgedruktworden.Daarnaastdienenechterdedeskundigen door onderzoekingen dekarteringsmethodensteedsverder teontwikkeleneneventueelaantepassenaan
plaatselijke omstandigheden.Dat daarbijdeaanwijzingen derveldploeg
vangrotewaarde kunnen zijnlerendeervaringen inNederland.
Hoeweldegekarteerde gebieden inFrankrijkklimatologisch enook
wathetgrondgebruikbetreft,sterkverschillenvanNederland,lijkt
het zeergewenst datwe ons ookterplaatse opdehoogte stellenvan
degevolgdewerkwijzen.
Ing.BERTOVIC,prof.FITKAREK,prof.WRABER ening. ZIAHIuitJoegoslaviëevenalsMRAZenSAMEKuitTsjechoslowakije,behandelden,degrotebetekenis,diedevegetatiekarteringheeftvoordebosbouwenwat
Joego-Slaviëbetreft,ditvooral inverbandmet deherbebossingvan
doorbodemerosie gedevasteerde karstgebieden.
Prof.WAGNER (Wenen)besprak graslandkarteringen,diewarenuitgevoerdvoorennawaterstaatkundige veranderingen aanhet'bedvande
Donau.Bijdeuitkeringvan schadevergoedingenwerdvandezekaarten
eennuttiggebruikgemaakt,omdat dekaarteenheden devochttoestand
karakteriseerden.WAGNER legdeerdenadruk op,datmen zichbijdergelijke gedetailleerde karteringennietkanbeperken totdegrotere.eenheden
vanhetplantensociologiaohesysteem,maarevengoed deovergangendaartusseninlegenda-eenhedenmoet onderbrengen.Menkandaarbijgebruikmakenvanplantesoorten die terplaatsebepaaldeverschillenaanduiden.
Inandere gebiedenreageren die soortendanmisschienweeranders.
Karteringenmethetzelfde doelvrerdenookuitgevoerd door deBundesanstaltfürVeget'ationskartierungteStolzenau,met ditverschilechter
datalleeneenkarteringnauitvoeringderwaterstaatkundige ingreep
werduitgevoerd.Hetbezwaar,datmendaarbijniet opdehoogte isvan•
deuitgangstoestand,werd ondervangen doorhetverschijnsel,datkort
nadeveranderingvanhetwaterregime devegetatienognietweerin
evenwicht isgekomen,waardoormenteneerste zowelindicatorenvande
oudealsvandenieuwe toestandnaast elkaarvindt,hetgeen ondernormale omstandighedennietvoorkomt.Tentweedevindtmenindergelijke
veranderende graslandenvaak eenjarige onkruidendietijdelijk deopengevallenplaatsen innemen.Dergelijke onkruidenkomenevenzeervoorals
ereenzekere zodebeschadigingheeftplaatsgevonden,dochindatgeval
niet overgrotere aaneengesloten oppervlakten.Eenkarteringvóórhet
beginder ontwateringisechterverre teverkiezenboveneenbeoordeling
achteraf.

-5Dr.SEIBERT (München)behandelde eveneens eenvoorbeeldvantoepassingdervegetatiekunde opwaterstaatkundig gebied.Inhet dalvan
deIsarmoest deverdelingvanhetwater over tweewaterlopenworden
gewijzigd,waarbijbepaalde eisengesteldwerdenaandeoverstromingsfrequentie.Metbehulp derplantengezelschappenkonnauwkeurigworden
aangegeven hoe opiederpunt diefrequentiewas enwelke maatregelen
genomendiendentewordenomaandegestelde eisentevoldoen.
Dr.MARSCHALL (Zürich)behandelde eenvoorbeeldvantoepassingder
vegetatiekarteringbijuitruilvangraslandpercelen ineenkleingebied.
Met devoorgestelde uitruil gingenvele eigenarennietakkoord.Dedaarnauitgevoerde karteringtoonde aan,datdezeprotesteninderdaad terecht
waren.Daarvande onderscheiden legenda-eenhedenvele landbouwkundige
eigenschappenbekendwaren,koneenschattingwordengemaaktvande
waardedereigendommennaenvoorderuil.
Voortsmoet devoordrachtvandr.SPEIDELvermeldworden.Hijbeschreefhoemenvaneenvegetatiekaart gebruikmaakte ineengebied,
waar zoutekwel optrad tengevolgevanonderaardse instortingen.Dematevan zoutindicatie gafeenindrukvanderichtingder zout-waterstroom
engafaanwijzingen omtrentdemaatregelen terverbetering,
TanNederlandse zijdehield ir.TH.A.DEBOEReenvoordracht over
de toepassingvangraslandkaartenbijstreekverbeteringen.
Het symposionalsgeheel gafeengoedexposévandeproblemenen
demogelijkheden dervegetatiekartering.Dank zijeenstraffeorganisatiewas erinhetalgemeenvoldoende tijdvoordiscussie.
Bijde discussieskwam o.a.duidelijknaarvoren,datdebij-de
graslandkartering inNederland gebruikte kaart-eenheden inhetalgemeenbetergedocumenteerd zijn-waarhet cijfers omtrentbemesting,
grondwaterstanden,verdroging,opbrengstenopbrengstverloop etc.betreft -daninandere landen.Menverlieze daarbijechterniet degroterevariatie der onderwerpen inhetbuitenland uithetoog.
Het symposionboodvoorts eengoede gelegenheidvruchtbare contactenoptenemenmetdediensten,die inWest-Duitsland,Belgiëen
Frankrijk vegetatiekarteringenuitvoeren.

RESOLUTIE
Totbesluitvanhet symposionwerd eenresolutie aangenomen,
diehetbelangdervegetatiekarteringonderhet oogvan velenmoet
brengen,diebeschikken overdegeldmiddelen zonderwelke eendoeltreffende engoedgefundeerde karteringnueenmaalnietmogelijkis.
Deontwerp-tekst vandezeresolutie latenwijtot slothieronder
volgen.
"NachderBeendigungdesInternationalen Symposions fürVegetations"kartierung inStolzenau/Wvom 23-26März 1959glaubendieTeilnehmer
"desSymposions,die inderAnlage aufgeführt sind,folgendeEmpfeh" lungmachen zudürfen.
"DieVegetation istdaslebendigeErzeugungspotential (Produktions"potential)derErde..Sie istdieGrundlage allenweiterenLebens,
"während alle ökologischenPaktorennurBedingungenliefern.
"DieKartierung derVegetation istmethodisch soweitentwickelt,
"dasssieüberall durchgeführtwerdenkann.
" Siedientalsreine GrundlagenforschungderVertiefungunserer
"Kenntnisvon denPflanzengesellschaftenderErdeund ihrerVertei" lungundbeiWiederholungderKartierungauch ihrerEntwicklung.
" Sieliefert zugleich tiefeEinblicke inihre Lebensbedingungen.
" Inderangev/andtenPflanzensoziologiestellt siediewichtigste
"Grundlage für die NutzungderVegetationundfür dieBeurteilung
" ihrerStandorte sowievon zuerwartenden,beginnenden oderbereits
"eingetretenen Schäden durchErosion,Wind,StörungendesWasserhaus"haltes,Gifteundalle anderennatürlichenundmenschlichenEinflüsse
"dar.
"Keingrösserer technischerEingriff indieVegetation oderdieLand" schaftundihrenHaushalt sollte daher ohnevorherigeVegetätions"kartierungwedergeplantnochdurchgeführtwerden,ausderdieRich" tungund dasAusmass derFolgenamsichersten imvoraus abzuleiten
"undderNutzen oderderSchaden,diedurch solcheVerhabenentstehen,
" qualitativ und quantitativ zubeurteilen sind"
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