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INLEIDING
Ophet8eInternationaleBotanische Congresdatin1954te
Parijsgehoudenwerd,kwammenovereendatde Internationale
Vereniging voorVegetatiekunde eensymposium zouorganiseren
overhetprobleem "Vegetatiekunde-Bodemkunde".
Alsresultaatvandeze afspraakheeft desecretarisvan
bovengenoemde vereniging,Prof.TUXEN,eenbijeenkomstmeteen
aantalexcursiesinN.W.-Duitslandgeorganiseerd.Deze excursies
haddentendoelbodemprofielentebestudereninhetverbreidingsgebied vandebossenbehorende tothetZomer-,Wintereikenverbond,
hetEssen-Haagbeukverbond enhetBeukenverbond,waarbijook
profielenbestudeerdwerden onder devegetaties,die onderinvloedvandemens,indepïaatsvoorbovengenoemde natuurlijke
vegetatie-eenhedengetredenzijn.Ditzijnduso.a.verschillende
graslandvegetatiesenakkeronkruidbegroeiingen.
Ditgebied inN.W.-Duitslandleende zichhiervooruitstekend,
omdatmenerreedsgedurende_+30 jarenhetverband tussenbodemprofielenplantengezeischappenbestudeerd heeft.Erisbovendien
eengroteverzamelingvanlakfilmsvandeze profielenbijeengebracht,dietijdenshet symposium opeententoonstelling inhet
"Heimatmuseum"teMindenbezichtigdwerden.
Erwaseengrotebelangstelling voordit symposium,v/at
zicho.a.uitte inhetaantaldeelnemersdat_+00bedroeg.De
volgendelandenhaddeneenaantalvertegenwoordigersgezonden:
Frankrijk,Zwitserland,Joego-Slavië,Oostenrijk,Oost-Duitsland,
West-Duitsland,Engeland,België,Finland enNederland.Deaangemelde vertegenwoordigers vanPolenwarennietverschenen.
Onderdedeelnemerswas eenaantal zeervooraanstaande
onderzoekersophetgebied dervegetatiekunde,zoalsProf.Dr.
HORVATuit ZagrebenDr.LUDI,deDirecteurvanhetGeobotanisch
Instituut te Zürich,terwijlookdenestordervegetatiekundigen,
Prof.Dr.BRAUN-BLANQUETuitMontpellier aanwezigwas.Behalve
vegdatiekundigen warenervanzelfsprekend ookverscheidene
bodemkundigenenbodemchemiciaanwezig.
Devoordrachten,diewerdengehouden,stondenoverhetalgemeenopeenhoogpeil.Helaasv/aser,zoalsditdikwijlsopdergelijkebijeenkomstenis,teweinigtijd omrustigtediscussiëren
tijdensdezittingen.Gedurende deexcursieskonmendoordiscussiesinkleine groepjesnogwelverderopdebehandelde onderwerpeningaan,watechtertochniet demeest idealemethodeis.
Bijdeaanvangvanhet symposiumwerdenProf.V/ALLOKOCH
uitBerlijnenDr. GRUAVIGuitKopenhagenherdacht.Beidoileden
vandeInternationale Vereniging voorVegetatiekunde envooraanstaandebotanici.
VOORDRACHTEN
Wewilleninditverslag slechtsenkele puntenuitde19
voordrachtenvermelden,dieopditsymposium gehoudenwerden.
Hetligtindebedoeling,datdevoordrachten inartikelvorm
gepubliceerd wordeninde serie "AngewandtePflanzensoziologie'J
eenuitgave vande "BundesanstaltfUr Vegetationskartierung".
Prof.Dr.H.ELLENBERGuitHamburgopende dereeksvoordrachtenmet eenoverzichtvanveelgebruikte begrippeninde
vegetatiekunde endebodemkunde.Hierdoorkonmentijdensde
bijeenkomst steedsweeropdezebegrippenteruggrijpen,v/aardoor
veelverwarringwerd voorkomen.Zoisb.v.hetgebruikvanhet
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eenbepaaldebodemeenneid aan,andereneenbodemeenheid zonder
meer.Zowerdenookdebegrippenplantengezelschap,standplaats,
standplaatsfactor enbodemprofielnadergedefinieerd.
Erwaseen4-talvoordrachtenover;De samenhangvanJbosgezelschappen endebodem.VoorNederland besprakDr.V.VESTHÖFF ('Landbouwhogeschool1 teWageningen)vaneentweetal gebieden
(MiddachtenenDoorwerth)de samenhangtussenbosvegetatie en
bodem,aandehand vaneenvergelijkingvande desbetreffende
vegetatie-enbodemkaarten.
BijMiddachtenkanmenvanenigverband spreken,waarbij
vooralhetverschilintextuur,watophaarbeurteenverschil
invochtvoorzieningveroorzaakt,invloedheeftopde samenstelling
vandeondergroei,wat somsook samengaatmet eenverschilin
houtproduktie vanhetbos.InDoorwerth isweinigverband tussen
debodem-envegetatiekaartvastte stellen.Decultuurgeschiedenis
vanhetbosheeft ookdikwijlseengrote invloed opde samenstelling
dervegetatie.HierdoorkwamWESTHOFF danooktotde stellingdat
menbodem,vegetatie encultuurgeschiedenisnietafzonderlijk van
elkaarkanbeschouwen.Een stelling,die ookduidelijkbleekuit
verschillende andere voordrachten.
Uit eenvoordrachtvanDr.KUNDLER (Eberswalde,Oost-Duitsland)bleek,dathetgehalte aansilicatenvandezandgronden inN.0.-Duitsland eenpositiefverband vertoondemetdehoutproduktie van&eeropvoorkomende bossen.Vroegermeendemen
datalléénhetgehalte aanfijnzand invloedhad opdeproduktie
vandennenbossen,m.a.w.eenhogere vochthoudendheid vande
grond*
Indediscussiemerkte Prof.TUXENop,datdebruinebanden,
diemenindezandgrondenaantreft,inaantaltoenemenbijtoenemend silicaatgehalte vandegrond. V/evindenerdanook
rijkere bostypenop,inplaatsvanhetarmereeiken-berkenbos
vandesilicaat-armere zandgronden.Bijgrondonderzoek isgebleken
datereengoed verband bestaat tussen silicaatgehalte enbasengehalte (correlatie-coëfficiëntvan +0.87 volgensDr.KUNDLER).
InOostenrijk vond.meneenzeergoed verband tussendekalkrijkdomvanhetmoedergesteente endebostypen,dieopdeerreeds
uitontwikkelde grondenvoorkomen.Ditwasde conclusie uitde
voordrachtvanDr.J.EGGLER uitGraz.
Eenandere groepvanvoordrachtenkunnenwerangschikken
onderhetonderwerp:Metingvanverschillende complexenvan
bodemfactorenenvanhetbodemleven,waarbijheteropvoorkomende
plantengezelschapbepalendwasvoordekeuze.ZohadDr.APINIS
uit'Engeland eenzeerinteressante voordracht overhetverschil
insoortencombinatie vanbodemschimmels onder eenaantalgraslandvegetatie—
eenheden.Hieruitbleekdatondergraslanden,die
wijzenopneutrale enkalkrijke gronden,eenbelangrijkgroter
aantalschimmelsoortenvoorkomt danonderdegraslandenvan
zuurdere gronden.Ookdebeterbemeste graslandenvertoneneen
groteraantalbodemschimmels.Ook isereenduidelijke voorkeur
vanbepaalde bodemschimmels voordeverschillende bodemtoestanden.
Vande33gedetermineerde bodemascomyceten iserb.v.maar één
algemeenvoorkomend.V/atdeverdelingbetreft vandebodemschimmelsopverschillende dieptenbenedenmaaiveld,bleekdat
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indelaagvan0-5 cmdemeeste schimmelsvoorkwamen.Enkele
schimmelskunnenzeerdiepgaan.Op1.50m trofAPINISnog
enkelebodemschimmelsaan.
Deresultaten dieindezevoordrachtwordenmedegedeeld,
wijzenerwelop,datdemineraalrijke gronden,dieneutraal
zijneneengoede vochtvoorzieninghebben,hetgrootste aantal
bodemschimmelsoortentezien ßeven en(daardoor?)debeste
afbraak vandeorganische stof.Eenmoeilijkheid bijaldit
onderzoek ishetvaststellenvandekwantitatieve verhouding,
waarindebodemschiromelsvoorkomen.
Mej.Dr.L.STEUBINGuitOost-Duitsland brachtinhaar
voordracht verslaguitvanonderzoekingennaar detotale
activiteit vanhetbodemlevenonderverschillende graslandvegetatie-eenheden.Hierbijvolgde zedemethode,waarbijde
grondmonsters inkolvenbij20°Cgebrachtworden,waarnamende
002-Produktiemeet.Daarnaastwerdeenaantalanderemethoden
vanonderzoek toegepast.Zowerdhetfermentgehalte indegrond
bepaald doornategaanhoeveel suikeruit een suikeroplossing
ineenbepaalde tijd inglucosewerdgesplitst.Ookwerdnagegaanhoe detrekvastheid vanperlon-draden,nadat zeeenbepaalde
tijdindegrondgezeten hadden,afnam.Dit zoudaneenmaat
zijnvoordeactiviteit vaneenbepaalde groepvanbacteriën,
dieperionaantasten.
Deproduktie aan002neemt indroge tijdenindezomer
sterkaf.Eenmoeilijkheid is,dat deachtergeblevenhaarwortelsookeengrootaandeelindebodemademhalinghebben.
Indebovenste lagenvindtmengedurendehet groeiseizoen
degrootste variatie inademhalingsactiviteit.Inhetvoorjaar
endenazomervindtmendegrootste C02-produktie.Vooralbij
dedroogtegevoelige vegetatie-eenhedentrad dithet sterkstop.
Volgensverschillende onderzoekers,dieaandediscussie deelnamen,zouditvnl.aanhetwisselend gehalte aanhaarwortelsin
degrondliggen.
Uiteenvoordracht vanDr.LOSSAINTuitFrankrijkbleek
datdeCO2-Produktiehethoogstwasbijdevochtige subassociatiesvomhetEiken-Haagbeuk gezelschap.OoknamhierdeC/M~
verhouding indeorganische stofindegrond toe.Hierwerd een
wisselwerkinggeconstateerd tussendeorganische restenvanverschillende plantensoorten,hetmicroklimaat indebodem enhet
verschil invochtvoorziening.Hierdoor zoueenverschil inafbraakderplantenresten ontstaanendaardoor eenverschilinde
aardvandeorganische stofindegrond.
Overhetgedragvanhetwater indebodemonderverschillende
plantengezelschappenwerd ookhet één enandermedegedeeld,waarbijvooral demethodiek opdevoorgrond werdgesteld.Zodeed
Dr.U.ESKUCHEuitWest-Duitslandmededeling overhetbepalen
vanwathijnoemde dewaterbeweeglijkheid indebodem.Hijdeed
ditdoor indev/andvaneenprofielkuil eenstripfiltreerpapier
(vankartondikte)1cmintebrengenendaarnapreciesnaverloopvan20minutennategaanhoeverhierwateringezogenwas.
Doormiddelvanijkingenaandehandvanvochtmonsterswashet
mogelijk,ditinmm vochtuittedrukken.Erbleekuit,datbij
eenzelfde vochtgehalte inverschillende gronden,eenverschillende
hoeveelheid water doorhetfiltreerpapier opgenomenwerd,wat
samenzouhangenmet debindingvanhetwateraandegrond,wat —doordefactoren,poriënvolume en-verdeling enbodemsoortbepaaldwordt.
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vanhetbodemvochtbepaaldwordt,v/asnietgeheelduidelijken
werd aandehandvandediscussie ookniet duidelijk.Inelkgevalbepaaltmenietsomtrenthetbodemvochtmet eenvrijconstantemethode^hoeweldetemperatuur enhetvochtgehalte vande
atmosfeer wel vanenige invloedmoeten zijnophetindringen
vanhetvochtinhetfiltreerpap.ier. Volgenswaarnemingen
zijndezefoutenvooreendergelijke veldmethode teverwaarlozen.
Eenandere voordracht (vanProf.Lr.SCHROEDERuitWestDuitsland)handelde overhetgebruikvanlysimetersomnate
gaanwelk deelvanhetregenwatererhijverschillendevegetaties doorde"bovenstebodemlagenheenzakt enaandegrondwatervoorraadwordttoegevoegd.Aangeziendeze inleidervoorde
Waterstaat onderzoekingenverricht,ishethemeromtedoenhoe
hetmetdevoorraad aanbodemwater zalzijnindetoekomst,in
verbandmetdetoenemende behoefte,dieerinhethuidigeWestDuitsland bestaataanwater.Eenprobleem datnatuurlijkvoor
verschillende dichtbevolkte strekeninonzewestersewereldbestaat.HierbijmaaktProf.SCHROEDERgebruikvandebekende
cilindervormigelysimeters,diehijomeencilinderongeroerde
grondbrengtmet denatuurlijke vegetatie erop.Viaeenhellende
bodem onderindeze cilinderkanhetwater ineenmaatglasopgevangenwordenenzodoendenagegaanwordenhoeveelwaterer
door degrond zakt.Erwordt gebruikgemaaktvancilindersvan
I.30m diameteren1.50m diepte.Er zijn20vandezelysimeters
opeenaantalplaatseninWest-Duitsland ingegraven.Deze zijn
onderuiteenlopende vegetatiesaangebracht,zoo.a.ondereenaantalgraslandvegetatie-eenheden.Aangeziendeze onderzoekingen
paslopen,konsprekernoggeenresultatenmededelen.Menverwachtweleen sterke correlatiemetdebedekkingalthansbij
kortevegetaties.
Tijdens dediscussiewerdmedegedeeld,datmeninOostDuitsland soortgelijke onderzoekingendoet,echtermetveel
kleinere apparatuur,ni.met dez.g.trechter-lysimeter.Deze
wordenviaeensleufopeenbepaalde diepte indegrondgebracht
enzoudendanhetwater,datdoordezicherbovenbevindende
kolomgrond zakt,opvangen.Hierbijmoetmenweleerstdegrond
indetrechtervochtigmaken,daarandershetwateromdetrechter
heentrekt.Het voordeel zouzijn,datmen geen randeffecten
krijgt,zoalsbijdecilinder-lysimeters,v/aarmentussende
grondkolom endewandvandecilinderverstrekte drainage zou
krijgen.VolgensProf.SCHROEDERwasditlaatste eenteverwaarlozenfactort.o.v.denatuurlijke drainage indegrond.
Verder is ernogeenaantalvoordrachten samentebrengen
onderhethoofdsSamenhanggraslandvegetatie-eenheden enbodemeenheden(ofafzonderlijkebodemfactoren).
Dr.'MEISELuitWesx-Duitsland'gafaandehand vaneenvegetatie-eneenbodemkaartvanhetgrasland inhetdalvandeEms,
eenbeschouwingoverdesamenhangvanbodemenvegetatie.In
grote lijnenwasereensamenhang,maarindetailisdezeniet
altijd terugtevinden.Ee'noorzaakhiervan is,datdekarteringsmethodenverschillen.Bijdevegetatiekarteringsteltmen
degrenzeninhetveldvast,terwijlmenditmetdebodemkaart
veelmeer aandehand vanzijnboorpuntgegevensdoet.Verderis
doormenselijke invloed de samenhangvaakergverstoord.
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vinden.Menneemtalgemeenaandat "gleyvlekken"eenafspiegelingvandewaterhuishouding indegrond zijnenverwachtdaaromeensamenhangmetdevegetatie.Dezegleykanechterfossiel
zijn,nadatmenhetgrondwaterniveau verlaagd heeft.Ookmoet
meno.i.dedieptewaarop degleybegint,inverhouding totde
dieptewaarop dereductie begint,indebeschouwing overhet
verbandmetdevegetatie betrekken.Uit dediscussiebleek,
datmenzoverbijditonderzoeknognietwasgegaan.Welhadmen
hetvermoedenoverfossiele "gley"ookreedsuitgesproken.
Alsconclusie uit zijnstudiebracht desprekernaarvoren,
dat,wilmenineengebied ietszeggenoverdeverbeteringsmogelijkhedenvanhetgrasland,mennaast de vegetatiekaart
altijd debeschikkingmoethebbenovereenbodemkaart.Een
conclusie,diewijookreedsenigemaleninNederlandnaar
vorenbrachten,zodatwijookvanNederlandse zijde inde
discussiehiermedekondeninstemmen.
Prof.R.TUXENuitWest-Duitsland hield eenvoordracht over
deijkingvanplantengezelschappen ophungroeifactoren.Als
voorbeeld behandeldehijeenonderzoekvaneenvrijlaaggelegen
venigkleigebiedmetgrasland.Hierwarenopeengrootaantal
plaatsengrondwaterstandsmetingen inbuizengedaan,terwijlmen
rondomdezebuizendebotanische samenstellingvandegrasmat
nauwkeurighadbepaald.Hijkreegzodoende eengrootaantal
soortenlijstenenrangschikte dezenaar degrondwaterstandsminimagedurendehetgroeiseizoen (variatie van45"tot250cmmv).Hierbijbleek,datmenveelgeleidelijke overgangen inde
botanische samenstellingbijnogaluiteenlopendegrondwater- -*•""*"
standsmihimG had.Tochkreegmenwelenigverband enkonmen
minofmeer eenaantalcombinatiesvanplantensoorteneruit
halen.Onzesinzienshield de sprekerechterteweinigrekening
methetfeit,daterdemogelijkheid v/asvaneenkoppelingtussen
degrondwaterstand enanderegroeifactorenalsbemestingstoestand
engebruik.Zodoendekwammensoortentegen,diedooreenandere
factor danwater inhunoptredenbeperktwerdenendaardooraanleidinggaventotverkeerde conclusies.
Ir.Th.A.deBOERuitNederland beschouwde inzijninleiding
desamenhang tussendegraslandvegetatie endebodem,aande
hand vanonderzoekingen ineenzandgebied eneengebied,dateen
overgangvormtvaneenrivierkleigebied eneenveengebied.Hierbijwerd degraslandvegetatie ingedeeld volgenshetvoorkomen
vangroepenvangrondwaterhuishoudingöaanwijzers, zoalsdeze
aandehand vanvroegere onderzoekingenkondenwordenopgesteld.
Erbleek samenhangtebestaantusseneenindelingvande
grondennaarprofieleigenschappenendevochtvoorzieningsindelingaandehand vandegraslandvegetatie.Hierbijbleekechter,
datmen slechtsenkelegroepenvanbodemeenhedenkanonderscheiden,dieaantoonbare verschillen inde frequentieverdeling
vandebovengenoemde vegetstüe-eenhedente ziengeven.Zowelbij'
hetzandgebied,alshetklei-enklei-op-veen-gebied,isditterug
tevoerenopeensamenhangtussenbodemeenheid,deligginghiervant.a.v.degrondwaterspiegel endefysische gesteldheid van
delaaggrond bovendegrondwaterspiegel.Ditlaatsteheeft toenemende invloed destedieperdegrondwaterspiegelligt.

Verderwerd ernogeenaantalvoordrachtengehouden,die
nietbij één derbovenstaande paragrafenwaren intedelen.
Zoalsdevoordracht vanIr.1,3.ZONNEVELDuitNederland over
bodemvorming indeBiestoochonderinvloed vandevegetatie.
Hierinwerd zeerduidelijk gedemonstreerd,hoebijelk stadium
derbodemvorming ineendergelijk deltagebied,eenbepaald
stadiuminde successie dervegetatiebehoort.
Ookwarenerenkele inleidingen,die zichbezighielden
met dewaarde,die devegetatiekundevoorde studie derbewoningsgeschiedenis ineenstreekheeft.
EXCURSIES
Deexcursies,diealle indeomgevingvanStolzenauwerden
gehouden,wareneengoede demonstratie vanhetgeeninverschillendevoordrachtenwasgezegd.Degroteverschilleninterreingesteldheid vandebezochte excursiepunten maaktenhetmogelijk
ookzeeruiteenlopende plantengezelechappenenbodemprofielente
tonen.V/emaakten studiesinhetalluviale gebiedvandeVeser,
inhetmorenengebjed,ineenhoogveengebiedenopautochtone gronden
opverschillend moedergesteente inhetWiehengebirge.
Hetprettige vandezeexcursiesv/as deoverhetalgemeen
goede voorbereiding derverschillende punten,diebezochtwerden.
Meestalkreegmeneenuitleg vandeopbouwvanhetbodemprofiel
dooreenbodemkundige,daarnadeuiteenzetting omtrentheterop
voorkomende plantengezelschap entot sloteentoelichtingmet
produktiecijfersdooreenlandbouwkundige ofbosbouwkundige.
Opgraslandgebied,watwijuiteindelijkhetbestekonden
beoordelen,kwammenaandehand vandevegetatie overhetalgemeentot dezelfde conclusie omtrent delandbouwkundige waardering,
alshier inNederland.Watonsechterwelopvielwas,datde
onderscheiding vanb.v.vochtvariantenineenbepaaldgraslandplantengezeischap aanhetvoorkomenvanenkelekensoorten,nogaleensontaarddeinhet ijverig zoekennaardezekensoorten,
dieof sporadisch optreden,ofineenbepaalde tijdvanhet
seizoennogafwezig zijn.Voorkarteringsdoeleinden isditeen
bezwaar,daarmendanuitpraktische overwegingengedurendehet
gehele groeiseizoen dekartcringsoünheidmoetkunnenvaststellen.Vandaar datwijinNederland bijonze graslandkartering
teronderscheiding vanverschillende eenhedeno.a.plantensoorten
gebruiken,dieveelvoorkomen,maartochdoorhunmassa-aandeel
aanwijzinggevenomtrentbepaaidegroeifactoren.Daarnaast
moetenwenatuurlijk steedsattentblijvenopsoorten,die zo
exclusief zijn,dat zeookbijvoorkomen ingeringehoeveelheden
reedsietsomtrentgroeiomstandighedenkunnenzeggen.Hoewélwe
hier somsookmoeten denkenaanrestenvanplantengezelschappen,
dieinde successieaan hethuidigegezelschapvoorafgingen.
Eenbezwaar isnatuurlijk dat,wanneer plantensoorten dieniet
sterkaaneenbepaald plantengezelschap gebondenzijn,gebruikt
wordenvooreenindeling,dezelaatstenietmeergeneraliserend
tegebruikenis.Ditv/aseenbezwaar datProf.BRAUN-BLANQUET
tijdensdeexcursienaarvorenbracht.Hijgafechtertevenstoe,
datmenompraktische redenenvaaknietanderskan.
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Duidelijkwerd ineenaantalprofielenhetverschilin
humussoorten,inverbandmetheteropvoorkomende plantengezelschap endegroeiomstandigheden,.gedemonstreerd. Dituitzich
o.a.inkleurverschillen vandehumus,ietswatwijinonze
grasland- en "bouwlandprofieleninNederland,dietenslotte
opdemeesteplaatseneensuitboszijnontgonnen,noggoed
kunnenwaarnemen.
Tijdensdeexcursie leerdenwe ooknogeenmethode omhet
verband tusseneenbodemkaarteneenvegetatiekaartnategaan,
zonderdetoevlucht temoetennementotrhettijdrovend planimetreren.
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