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fur Vegetationskartierung'^e StoIzenau(7fesef ) .
. en van_enige graslandexcursies In noordwest-'
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Inleiding"
InDuitslandheeftbovengenoemd instituut,eenleidendeplaats
bijhetinkaart,brengenvandevegetatie.Hierondervaltdusook
hetgrasland.V/elvoereno.a.Prof.DrE.KIAPPenProf.Dr<J.G.
KNOILookgraslandkarteringenuit,dochditgaattochsteedsinoverlegmetbovengenoemd instituut,vanProf,DrR.TÜXENinStolzenau.
Vandaar,datdanookdehoofdindelingdergraslandvegetatiegelijkluidendis.Dezeberustineersteinstantieophetvoorkomenvan
typische soorten-combinaties,gevormd dooreenaantalz.g.n.kensoorten.
AangezieninNederlandhetbotanischgraslandonderzoekvanuit
hetDandbouwproefstationinGroningenstamt,ishierdeinslagdan
ooksterklandbouwkundig.Hetaandeelindemassa,datdeverschillendeplarfarscortenindegrasmathebben,bepaaltineersteinstantiedekwaliteitvanhetgewas.laterbleekdoorhetonderzoekvan
DrD.M.DEVRIES,datbijgraslandplanten eenverbandbestaattussen
enkelemilieufactorenenhetresp.frequentie-percentage,$ersoorten.HieruitgroeideeensysteemvantyperingvanhetNederlandse
graslandvolgenscombinatiesvangrassoortenmeteenhoogfrequentie-percentage.Hierbijwerdengrassoortengenomen,diemethetoog.
ophunlandbouwkundigewaardegoed,slechtofmatiggraslandaangeven,wanneer,zijvoldoendefrequentvoorkomenen (of).onderdeze
voorwaardeopbepaalde#>omstandighedenwijzen.Menzoudezemethode
alsvolgtkunnendefiniëren:''Uitgaandevandekwaliteitsbeoordeling
'•dersoortenenhunautoecologieindevegetatie,heeftmenindicatprsoorten onderscheiden,dievanafeenbepaaldfrequentie-percentagetyperendwordengenoemdendanineenbepaaldperceel,aldannfet
met anderetyperendeplantensoorten',,hettypegraslandvormen".
Deverspreidingsdichtheid isdusalshetoecologischmomentgenomen,
terwijldepresentiealszodaniginditsysteemvantyperinggeen
betekenisheeft.
ïïel
wordtmomenteeldoorDEVRIESdecorrelatie
tussentalrijkeplantensoorteninNederlandnagegaan,waarbijvoor
demindervoorkomendeplantensoortenreedsgenoegenwordtgenomen
metgeringefrequentie-percentages.Menvindthierlangswiskundig
statistischev-zegduscombinatiesvanmeerofminderfrequenteplantensoorten,dieeenhogecorrelatievertonen.Hiervankandannage-,
gaanwordenhoe-zijmethetmilieusamenhangen.Deze objectieve
combinatiesbenaderenvaakdesubjectievecombinatiesvankensoorten,decombinatiesvanplantensoorten (associatiesvandeSCHOOL
VANBRAUN-BIANQUET),waarmedehetinstituutinStolzenauwerkt.
Onsbezoeknu,gebracht opuitnodigingvanProf»TÜXÉN,hadten
doelomtoteennadere samenwerking opditgebiedtekomenente'bestuderen,hoevermeninDuitslandismet deonderverdeling derassociaties (combinatiesvankensoorten)endekarteringdervegetatieeenheden.Ditlaatsteinverbandmetdegraslandkarteringen,diein
Nederland onderleiding'vanIrTh.A.DEBOERplaatsvinden.
Werkmethodevan,hetInstituutteStolzenau
,
Voordatmenkankomentothe'tkarterenvandevegetatie,moet
mendeeenhedenonderscheidenenomschrijven,waarmedemenwilwerken.Ditiswerkywxxoedemenreedsruim25jaar,geledeninDuitsland
isbegönnen.Natuurlijkisditgeenwerkvaneenbepaaldinstituut,

-2maartochheefthierinProf.TÜXBNtoenreedseenbelangrijkaandeel
gch&d. Inverschillendepublicatiesis....mededeling-gedaanover
dezeassociatiesmetaantekening over...de.milieu-omstandigheden,waaronderzevoorkomen...Wathet.grasland
..betref
tjgaat-hethiervooral
om dewatervoorzieningendekalktoestand.Debemestingstoestand
wordtslechtsinenkeletrappenaangegeven.
Dezeassociatieswordeninverbandensamengevat,welkelaatste
duseencombinatievankenscorten-hebben,dl*edegroepvandeer
toebehorendeassociatiesgemeenschappelijkhebben.Zoheeftmennog
eenverderesamenvattingnaarboveninordenenklassen.
Ditwerkvanhetonderscheiden dervegetatie-eenhedenisdus
desynsystematiek.Eenwerk,datnogsteedsdoorgaat,alsmennieuwe
gebiedeninDuitslandinstudieneemt.Ookbijdeonderverdelingvan
deassociatiesinsubassociatiesenvariantennaardifferentiërende
soortenisnogveeltedoenvoor-dezesystematiek.Eenwerk,dat
steedsdebasisvanheteigenlijkekarterenvormt.
Bovengenoemdearbeid enheteinddoel^devegetatiekartering
wordtmomenteelinStolzenaudoorProf,TÜXENeneen.stafvan+12
universitair opgeleidekrachtenverricht.Hierbijkomendannogeen
wisselendaantalstudenten,diegedurendehetgroeiseizoeninhet
veldmedewerken.
Hetinstituutiseenstichting,dieopdrachtenkrijgty^nde
Staat enparticulieren.Eenopdrachtwordtuitgevoerd dooreender
academici,diemeestaltezamenmeteenstudent,hetgehelewerk
zelfin'hetvelddoet.Hierbijgaatmeneerstinhetbetrokkenge~
biedna v/elkevegetatie-eenhedenerteonderscheidenzijn.Men
maàfethiervansoortenlijstenmetaantekeningenoverde'bedekkingsgraadenabundantieenoverdesociabüiteitineenvijfdeligeschaal.
Daarnacontroleertmenintabellende constantheidvandeaamenstellingvandezeassociaties ofonderverdelingenervan,na.
•Dan'vervolgtmendeverspreidingvandevegetatie-eenhedenin
hetveld,watdusheteigenlijkekarterenis.Menmaakthiernatuurlijkvaakgebruikvandemorphologievandebodem.Verderwordt
neestalzeergedetailleerd gekarteerd totopeenschaalvan.1:2500,
Zo.geeftmenh.v.paardenbanenineengrasmatalseenapartesubassociatie opdekaartaan.Evenalsbrederegreppelsenz.Ditlaatste-dusintegenstellingmetNederland,waarweeenperceelbeschouwenalseenlandbouwkundigeeenheidenalszodaniginventariseren.
:
Alleenbijduidelijkafwijkendegedeelten,alsgevolgvanverschil
inbodemgesteldheid enhoogteligging,wordthetperceelingedeelten
bemonsterd.
Deverspreiding dervegetatie-eenhedenwordtdirectinhetveld
op.dekaartmetbijbehorendegrenzeningetekend engekleurd.Daarna
wordt ophetInstituutalles optransparantpapierovergenomenen
gedeeltelijkvanarceringen-voorzien.Nadatditgelichtdruktis,
wordendekleuren,diemeerdehoofdindelingaangeven,aangebracht.
Dittechnische gedeeltewordtverzorgd door8a10meisjesonder
leidingvaneen-technischekracht.
verderiserinhetInstituuteenuitgebreidebibliotheekaanwezig,waarbijonsvooralde.groteverzameling separatenopviel,
Ifeze-laatsteisineenkaartsysteem,zowelopauteursnaamalsnaar
devegetatie-eenheden,teraadplegen.Voordóerinvoorkomendekaartenheeftmeneenapartkaartsysteemgemaaktnaargeographischeindeling.
Veelwaardewordtookgehechtaangoedfotomateriaalvoordocumentatieendemonstratie.Hiervanwas'eenuitgebreidecollectie
diapositievenaanwezig.Dezekonmenviaeenkaartsysteem,ingedeeld
volgensdevegetatie-eenheden,opzoeken.Opelkesysteemkaartwas
eenafdrukvanhetbetrokkendiapositiofaanwezig,zodatmendit
directopzijngeschiktheidkonbeoordelen.Hetaaitaldiapositieven
was+1500.
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Deapparatuurvoorhetvegetate-onderzoekbestonduiteen3-tal
volledigeuitrustingenvooreenmetereologischewaarnemingspost,
waarbijmendanookrekendehetregistrerenvan'bodemtemperaturen.'
Ookaandestudie-vanhetbodemprofielwordtaandachtbesteed,
dochditbetreftmeerdekwalitatieve,alsdekwantitatievezijde.
Besprekingen
Meestindeavondurenhaddenwebesprekingen-metProf.ïÜXENen
zijnmedewerkers.Hierbijkregenwijookdegelegenheidhetwerk,dat
inNederland opditgebiedisuitgevoerd,,toetelichten.Vooralhet
nagaanvandecorrelatiebijhetvoorkomenvandeplantensoortenin
hetNederlandse graslandhadbelangstelling.
Verderzagenwijveelvanhetkaartenmateriaalvangraslandkarteringen,diemeestvandehandvanDrK,
ïïALTHER
waren,diezeons
ooktoelichtte.Hierbijbleek,'datmenvooralingebiedenhadgekarteerd,waarde natuurlijkeinvloedennogsterkzijndoor,deextensievecultuur,Ineenlaterediscussiewerdditookalseenderoorzakengenoemdvanhetverschilinmethodiekbijdeindelingvande
graslandvegetatieinDuitsland enNederland,
Ineenslotbesprekingkwamenwetoteenaantalconclusiesenafspraken,diewehieronderlatenvolgen,
V/emoetenhetzozien,datdeindelingvanhetgraslandin
associaties ensubassociaties eenhoofdindelingis.Hierbinnenzal
menbehoeftehebbeneenonderverdelingtemakenvolgensmassa-aandeel
derbelangrijkesoortenenfrequentie-percentages.Aangezienineen
grootdeelvanEuropavolgensdeeenhedenvanBRAUN-BIANQUETwordt
gewerkt,bevorderthetdeinternationalesamenwerkingopdit^gebied,
wanneerweookinNederland dezehoofdindelingVolgen.Aandeandere
kantbetekenthetwiskundig statistisch#>onderzoekvanDEVRIESnaar
decorrelatieso.a.eenwelkome "Nachprüfung4'vandeeenhedenvande
SCHOOLVANBRAUN-BLANQUET.
'. "Prof.ÏÜXENzalvaneenaantalmonstersvanNederlandsegraslandpercelen,diedoorhetlaboratoriumvoorBotanischGraslandonderzoek-vanhet0,1.1,0.zijngeanalyseerd,eenafschriftvandeanalysenkrijgen.Hijzaldezedantrachten ondertebrengeninzijn
vegetatie-indeling.Hierbijzaldantevensblijken,hoeverdeonderverdelingvolgensonzemethodegaat.Verderzaleruitoptemaken
zijn,hoehetgedragvandeassociaties onderdeenigszinsandere
klimaatsomstandighedeninNederlandis.
Een'bezwaarvancezeanalyseresultatenvoordeonderbrengingin
hetsysteemvanBRAUN-BBANQUETdoorProf.TÜXENzalechterzijn,dat
zenietaltijd eenvolledige soortenlijstvanhetpgrceelweergeven
endatgreppelkantenenwatafwijkendegedeeltenineenmonsterverzameldzijn.
ïïanneer
menmetgewichtsprocenten enfrequentie-procentenwerkt,isditnietstorend,welwanneermen,zoalsinStolzenau,
zichtotdepresentiebepaalt.Menzaldankensoortenofbegeleidende
soortenvinden,dienietindebetrokkenassociatiethuishoren.
Verderwerdafgesproken,datookinhetveldwerkhetcontact
zouwordenvoortgezet,Zohopenenkeleledenvandes^fvanhetinstituuthetvolgend jaarnaarNederlandtekomen,naareenvanonzekarteringsgebieden.Hetomgekeerdezoudanookzeerwenselijk zijn.De
discussiesoverdeonderverdelingvanhetgrasland,zoudendaninhet
veldnadertoegelichtkunnenworden..
Ookisovereengekomen,datermonstersvoor,hettype-onderzoele
vanDEVRIESvanDuitsegraslandengenomen.zullenwordenenhieronderzocht.Dit'laatste ondesamenstelling:enoecólogievanenkele
graslandtypen,dieinNederland zeldzaam.
zijn,botertelerenkennenen'om
decorrelatiesvanmindergewone,maai-tochoelangrijkesoorten,voldoendebetrouwbaartekunnenvaststellen.
....
'.'..
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Elkedagvanhetverblijfwerdenleerzameexcursiesgemaakt,
'welkenietalleenbeperktwarentotde"directeomgevingvanStolzenau.
Indenamiddagvandeeerstedag (9October)werdreedseen
•transectdoorhet
ïïezerdal
gemaakt.BegonnenwerdwestelijkvanLeese
aandeoostoevervande7/ezer.Allereerstwerd eenNardus-graäland
aanderandvanhetlaagterras,opdroogzand,bekeken,zeerextensief'weiland,waareenenkelekeerschapenofeenkoe opkomen.
Devolgendesoortenwerdenbijhetdoorlopengenoteerd:Nardus,
Pestucaovina,Agrostistenuis,Luzula,Deschampsiaflexuosa,Calluna,
G-aliumhercynicum,Agrostiscanina (var.arida),Sieglingiaenlangs
dehelling (overstuivéndzand ensneeuw)zelfsCorvnephorus.
Eendergelijkevegetatie,dievanTÜXENnoggeensociologischenaam
gekregenhad,wordtookbijonsindrogeenarmestrekenwelaangetroffen«Deakkeronkruidbegroeiingvanhetterrasbehoorttothet
Arnesoreto-ScleranthetummetveelGaleopsissegetum enAnthoxanthum
aristatum,
."
•. •
Langsderandvanhetlaagterrasligteengebied,waar.vroeger
wel3.mveenv/as,metsteedseenzelfdehogegrondwaterstand."Verder
naarderivierdaalthetgrondwatertot3a4mtentijdevande
excursie.Indestrooklangshetterraswerdallereersteensteeds
nat(nietduidelijk "wechselfeucht")hooilandbezichtigd,waarvan
gewoonlijkX'tot2sneden.hooigewonnenwordt.Devolgendesoorten
'kwameninditMoliniotumvoor (opde-voorgrond tredendeonderstreept):
Molinia,Pestucaovina,P.rubra,Nardus,Potanti11aerecta,öomarum,
"VacciniumOxycoccus,Hydrocótyle,"Violapalustris,Holcuslanatus,
Lythrum,Galiumuliginosus,Anthoxanthuric-oratui^^Oarexpanicea,
C.stellulata,C.pul'icaris(nietgezien),Rumex'Acetosa,.Salixaurita,
Eriophorumaugustifolia,Cimum palustre,Juncuseffusus,Sphagnum,
Equisetumpalustre^Hieraciumumbellatum,PhfagmitesenSuccisa.
Oirsiumdissectum,kensoortvanhetMolinietuminons.land,wordt
daar nietmeeraangetroffen,gaatslechtstotNoord-Oldenburg. .
Nahetblauwgraslandkwamenweineenbemesthooiland(regelmatig
2 sneden),nooitbeweid,behorend tothet'Calfhion-verbondenwel
•totdenatstevormvandeSenecioaquaticus-Bromus'racemosus-asaociatiemetScirpussilvestrisalskensoort.Genoteerd werden:
Carexacutiformis (bladeren-blauwvanonderen!),Pestucarubra,
,P.pratensis,Poatrivialis,Pilipendula? Trifoliumpratense,Rumex
Acetosa,Oardaminepratensis,Lythrum,Cirsiumpalustre,L-tus.
.uliginosus,(Sanguisorba officinalis),Juncus'effusus,Senecio
aquaticus,Aiugareptans,Equisetumpalustre,:Calamag.rostislanceolàta{greppe3s],Holcuslanatus,Caltha,Plantagolanceolata,Lysimachia
Nummularia'enLychnisPlcs-cuculi.Temiddenvandezegraslandenlag
een.prachtigoorspronkelijk elzenbos (Alnetum)metSalixpentandra
.(glanzendebladeren),CalystegiasepiumenCuscutaeuropaea (aparte
associatie),Archangelica enaanderandCarexparadoxa(ookbijons
innoordDrente opovereenkomstige standplaatsenaangetroffen).
\7èpasseerdenenkelekommen,waarondereenGlycerietummaximae
(langzaamaflopend,nietdiep,zeer"wechselfeucht")eneenScirpeto.Phragmitetüm (loodrechtafdalend,altijd nat).Eenweideernaäst
bevattevroegerzeerveelLychnisPlos-cuculi,nuveelmindervanwege deoverstroming (volgens TÜXEN')..,.,,,....
Bijhetrijdendoorhet'hogeregedeeltevanhetdalvielende
rozenhaggenopmetRosacanina,:'Prunusspinosa, Crataegusen
Rhamnuscatharticus.Ookslaaneressen (Praxinus)inop,dietotbomenuitgroeien,hoewelzékennelijk doorhetijsbeschadigdworden.
Erishier6mverschilinwaterstand.Deoorspronkelijke bosgroei
langs dewezer'behoorttothetPraxineto-Salicetum opdelagereen
hetPraxineto-Ulmetum (metülmuscampestreenU.effusa)ophogere
plaatsen.Mentrefterbouwlandenveelgraslandaan.Meestiser
2mleemopgrind;degrondislangsde
ïïeaer
roodachtig vanwege
hetmeestrodePulda-slib.Indiendeleemlsagslechtsl/2tot3/4m

-5dikis,tredenindegraslandassociatieArrhena
theretumdevolgende
soortenop:Bromusereetus,Cirsiumacaule enSanguisorbaminor.
Eennormalehooiweide,behorendetotdezeassociatie,werdbekeken.
Hetgrootstegedeeltebehoordetot'het "frische"Arrhena
theretum,
desub-associatievanAlopecuruspratensisenweltotdestroom-'
variant(geenslik,sterkestroominde#winter)metSilaum Silausen
Sanguisorba officinalis.alsdifferentiërendesoorten.Verdergenoteerd:Pimpinellamagna,Heracleum,Anthriscus,Dactylis,Poa
trivialis,Aiopecuruspratensis,Poapratensis(vormmet smallebladeren},Pestucapratensis enPlantagolanceolata.Opeenhogererug
groeidemeerPustuearubra,DactylusenArrhenatherumenminder
PlantagoenSanguisorba.Ookwerdeenweiland/kennelijkeenpaardenwei,bezichtigd,behorende totdedrogeresubassociatievanhet
lolieto-CynosuretümmetPlantagomediaenPotentillareptans.De
distelCarduusnutanskwamervoor,evenalspleksgewijs.veelHordeurn.
secalinumen^estucaarundinacea.Peruigeplekkenrekentmentot
het "TeppichgeSeilschaft;'vanPestucaarundinacea enDactylis.
Totslofekwamenwelangsdewestoevervanderivierachterhet
instituut o.a.devolgendeplantengemeenschappen tegen.Teneerste
de.slikvariantvan.hetArrhenathereturnmetRumexcrispusenSymphytumalsdifferentiërende soorten,waarstromingen bij'elkaarkomen:
veelLolium,Ranunculusrepens,Anthriscus,Heracleum,Taraxacum,
TrifoliumpratenseenG-aliurnïiollugo.Tentweedeopeenstroomrug
de'Alopecurus'pratensis-variantvanhetArrhenatheretumtypLcnm;meest
Arrhenatherum,Plantagolanceolata,Trifoliumpratense,Daucus,veel
Ornithogalumumbellatum,Crépisbiennis,Trisetum,ooknogRanunculusrëpenserin.Tenderdevlak'langsderivierdeRumexcrispusAlopecurusgeniculatus-asscciatie,meestechtermetRimezobtteifolius,-hoewelookRumexcrispusennunbastaardvoorkwamen,verdermetxotentilla
anserina,Alopecurusgenie.ulatusenAgrostisstoloniferava.r.prorepens,zoalsbijonslangsderivieren.
Opdetweededag (10October)werd,. onderleidingvanDrE.
JORIS,hoofd derlandwirtschaftskammerteHannover,eenaantalbedrijvenbezocht.Overhet'algemeengavendegraslandeneenbeeld
vanextensiefgebruik.
•BegonnenwerdmethetbedrijfvandeHeer"VOG-EIteMarklohe
oprivierkleivande7/ezer,tergroottevan42ha,waarvan21ha
grasland.Deveebezettingbedroeg9melkkoeienen25stuksjongvee,
dusnogniet1stuksgrootveeperbunder.Ditbedrijfgeldtalsbovendemiddelmaat enwordt nu alsvoorbeeldbedrijfingericht.
Hetextensieve gebruikvanhetgraslandwasinhetalgemeentezien
aan deruigebeweidingvandezeergrotepercelen.Dooronderverdelingvandepercelenmeteenelectrischeafrasteringwasreedseen
belangrijkeverbeteringverkregen;in1951wareneraldusvan5
percelen23gemaakt.Stikstofbemestingwerdweinig ofnietgegeven,,
wel.KenP.tezamen;destalmestgaat naar het-bouwland.De"marsenen''
doorhoge,mooieheggengescheiden,wordenextensiefbeweid,nogal
vaà:gehooid ofbijgemaaid.Erkomenafwisselendhogere enlagere
plekkeninvoor,hetgeheelkanals "wechselfeucht"beschouwdworden."VeelPestucarubra,vooral op deruggen,enPestucapratensis;•
opdelagereplekkenweerPoatrivialis,ookAlopecuruspratensis,
DeschampiacacspisotaenzelfsAgrostiscanina.Zeldenwerdhet
echteweidegras.Cynosurusaangetroffen;verderwerde.nSanguisorba
officinalisenOrnithogalumumbellatumopgemerkt.Dograsmat'geeft
overhetgeheeleenbeeldvansterke doordringingvangezelschappen,
nl.vandecombinatiesP~liuro-Poatrivialis (vruchtbareweide),
Dactylis-Trisetum (hogerepH,vaakhooien)enPestucarubra-Agrostis
tenuis (arm,drogerenzuur).Doordebeterebeweiding enhogerebemesting denkt.mendeveebezettingin195250 %hogertekunnenstellen.Ditmoeto.i,gemakkelijkmogelijkzijn,aangezienhetgraslandzeerzekernettonietmeerdan1500-1800üïïopbracht.

Daarnawerd eenbezoekgebrachtaanhetbedrijfvandeHeer
H.DEEKEteBordenauaandeleine» Hetbetrofhierspeciaaleen
proefperceelLeine-Marschvan1.25ha,waarin1951'650koeweidedagenperhawarenbehaald.Hetperceelwasdoorschrikdraadin
14vakkenverdeeld,waarop5melkkoeienweidden.In195.1wasin
totaal120kgNperhagegeven.Hetlandwassteedsgeweid endaardoorwashetnietgelukt omdezodegoedkaaltehouden.Deproductiegeeftechteraan,datmenhiergeheelovereenkoms-tigeresultatenalsinonslandkanbereiken.Geziendebotanische'samenstellingmaaktehetgrasland eenvruchtbareindruk.Bijhetbetreden
kwamenweeerstineengedeelte,datinhet'voorjaarnoglangonder
watergestaanhad.Hierwerd danookdeassociatievanRumexcrispusAlopecurus geniculatus envandeze desubassociatie metPhalaris
a.rtmclinaceaaangetroffen,met'soortenalsAgr'ostisstoloniferavar.
prorspens,Potentillaanserina,InulaBrittannicaenveelRanunculus
repens.Dichterbijderivieropdestroomwalwasdezodeuitstekend
envanhetbesteweidetypeLoliumperenne-Poatrivialis,-zoalsdatbij
,onsmeervoorkomt.SoortenalsPhleum,Taraxacum,Hordeumsecalinum
enRanunculusrepenswerdenerbovendienaangetroffen.DeDuitse
heren'werd eropgewezen,dat,hoewelditgraslandtotdeassociatieLolieto-Cynosuretun.gerekendwordt,Cynosurusernietinvoorkomt,echterwelPhleum.InNederlandmijdenbeidelaatstgenoemde
grassenelkanderevenveelkeren'alsdatzijtezamenvoorkomen;zij
hebbendanookgeenpositievecorrelatie.Echterhebbenditwel
loliumenTrifoliumrepens,waaraanCynosuruszowelalsPhleumgekoppeldzijn.Hetverdientduswellichtaanbeveling,inplaatsvan
oyerhetLolieto-CyrosuretumtesprekenvanhetLolieto-Trifolietum
endaarindevruchtbaardere subassociaiàemet'Phleumteonderscheiden
vandiemetCynosurus.
ITaderivierkleikwam deló'ssaandebeurt.Berstwerdinhet
AuetalbijLauenau(Deister)het "GrünlandundFutterbauVersuchs-feld••bezichtigd,waarverschillende grassoortenenrassenwerden
geprobeerd.
Opdit'proefterreinwerdeno.a.proevengenomenbetreffende
dezaad.-opbrengstenvanverschillenderassenvanloliumperenne,
waarbijookdezaaitijd endeH-bemestingwordenbetrokken.Zaaitijdproevenindenazomerwerdenookgenomenmetverschillendegraslandmengsels,o.:a.overdeinvloedvanLoliummultiflorum opmengsels
voorblijvendgrasland, verschillende verhoudingenvanLoliumperenne
enPestucapratensisenz.
Demeesteproevenwareneerstkortgeledenaangelegd,zodat
noggeenresultatenbeschikbaarwaren. Eenbijzonderheidwas,dat
openkeleveldjesverschillende plantensoorten,kenmerkendvoorbepaaldeassociaties,bijelkaarwarengeplantterdemonstratie.Achter
ditproefveld-complexwerdenenigeechtehooilandenbekeken.AllereersteenhogergelegenperceelmetArrhehat
herum,Avenapubeseens,
Pimpinellamagna,Heracleum,Daucus,Succisa,lathyruspratensis,
Crépisbiennis,Pestùcapratensis,GaliumMollugo,Trifoliumpratense,Plantagolanceolata,BellisenRumexAcetosa.EenArrhenatheretumdus,.OpeenlagergelegenperceelwasdesubassociatievanRumex
crispusenSymphytum,reedsbijStolzenaubezichtigd,vertegenwoordigd.Hieuwvooronswasdealtijdnattehooiland-associatievan
CirsiumoleracëumenPolygonumBistortameto.a.Pilipendulaen
Valerianaprocurens,eenondersoortvanV.officinalismetgrote
bladerenenuitlopers.Ditgezelschapverdwijnt bijregelingvan
dewaterstand.
. . .
Hetlaatstebezoekvandezedaggoldinhetakkerbouwgebiedop
ló'sshetbedrijfvandeHeerTHIESSteLauenau« Op.datbedrijfvan
90hawas10hagraslandaaawezig.Ditwordtintensiefgebruikt,aargezien60stuksgrootenkleinrundvee,benevens12paarde,naanwezigwaren.Haasthetblijvendgraslandisnogeenoppervlakteklaver
aanwezigvoorhooiwinning.Hetgehele jaardoorwordtdrogepulp

bijgevoederd,terwijlmenook.bietenkoppenen-blad laatdrogen.
Hetgraslandwordtongeveermet100kgNperhaenperJaarbemest,
terwijlerinvrijgrotepercelenvan1-2hawordtomgeweid#Desamenstellingvandegrasmatwashiervrijafwijkend.Opeenminstens
.50jaar oudeh'steedsbeweidgraslandbleekLoliumvooraltotde
irigan°"bijhethekbeperktengroeide erverderopvallendveel
.Paotylis,inhetbijzonderopdehogeregedeelten.Oplagsreplaatsen
vielenCynosurus,Deschampsiacaespitosa,Ranunculusrepens,Juneus
•articulatusenRumex•orispusop.Verderwerdengenoteerd;Poa
trivialis,P.pratensis,PhleumjAgrostisstolonifera,Ranunculus
acerendegiftigeSenecioJacobaea.Opeenanderperceel,watte
vochtiginhetvoorjaarenpaseenpaar jaaralsweidegebruikt,
kwamenvoorPoatrivialis,Festueapratensis.Plantagolanceolata,
Ranunculusrepens,R.acer,Agrostisstolonifera enslechtssporadisch Lolium. ,
Dederdedag (11October)werd eengroteexcursienaardeObcrhrrzgemaakt.Onderwegerheenwerd eenprachtigMesobrometumop
dekrijtheuvelGallenbergbijHildesheimbekeken.In'ditwildegraslandmet struikenvanRosacanina,Berberisvulgaris,'Prunusspinosa,
Crataegus enCornussanguineus,vondenweverderBrachypodiumpinnatum,Koeleriagracilis,Carlinavulgaris,Cirsiumacaule,Potentilla
verna,Pragariavescä,Hypericumperfoliatum,Centaurea Scabiosa,
Anthyllisvulneraria,lotuscorniculatus,Pimpinellasaxifraga,
InulaConyza,Violahirta^Campanularotundifolia,C.persicifolia
(relictvänhetPrunus-Crataegus-struweel),'Asperula,Cynanchica,
Sanguisorbaminor,Hippocrëplscomosa(bijonsaandeLekopeen
paarplaatsenindedroge,kalkrijkeMedicagineto-Avenetum-weiden),
Linumcatharticum,Gentianaciliata (continentale•differentiërende
soort),G,germanica,Knautia,Briza,Plantagomedia,Pestuca-ovina,
P.rubra,HieraciumPilosella,Thymus,Agrimonia,Carexglauoa
(schapenpad),Centaurea Jacea,VeronicaTeucrium,Avenapubescens,
Poacompressa,.Ranunculusbulbosus,ScabiosaColumbaria,Clematis
enAsparagus officinalis (bosrelicten).Overhetalgemeeneenvegetatie,diesterkeovereenkomstvertoontmetdievanLimburgsekrijtgraslanden,'
OpsteilebreukrandenvanrotsenbijLangelsheim(N.uitlopers
vandeHarzj,dusopeenwarme,drogeenkalkrijkestandplaats,was
hetSeslerietumcoeruleaegoed ontwikkeld.BehalveSesleriawerden
gevondenAvenapubescens,Koeleriapyramidata,Linumcatharticum,
Cirsiumacaule.,Gentianaciliata,Avenapratensis (openkeleplaatseninZuidLimburginhetMesobrometum)enhettypischemosCtenidiummolluscum.
InhetInnersteTalbijBredelem (4kmtenNvanlangelsheim)
komthetzeermerkwaardigeArmerietumHallerivoor.Dezeextensieve
schapenweidenhebbeneenbodemvan''Rohhumus1'.rijk"Po^hsand;1:
Hierinbevindenzichlood-,,koper-enzinkvërbindingen,sedertde
middeleeuwenaangevoerd uitdemijnstrekenvanhetErtsgebergte.
VindtmenindezinkflpravanhetGeuldalo.a.dezoutplantArmeria
maritima,daarIrhatInnersteTalishetA.Halleri...'AnderekensoortenvandezevegetatiezijnAlsineverna'enSileneinflatusangustifolia.Verderwerdengenoteerd:HieraciumPilosella,Pimpinella
saxifraga,Carexhirta,.GaliumMollugo/G.verum,Pestucaovina,
Thymusserpyllum ssp.Pulegcïdes,Linumcatharticum,Campanula
rotundifolia,Agrostistenuisr,A,intermedium (geelgroen,tongetje
vrijkort,maarbleek),Rumexthyrsiflorus,'Anthoxanthumodoratum
(behaardedrpogtevorm)enBromuserectus.Aandeanderekantvan
debeekwerdArabiaHalleri enookAgrostisstoloniferagevonden
i'ndevochtigesubassocia.tie'metHolcus.
Naeenvluchtigebezichtigingvaneennatuurlijksparrenbos
ophoogveen,metbos.bes.soortenenveenbes,indeOberharz,werdaldaaropde-Jordanshohe (726m)tennoordenvanSt.Andreasbergeen
berg-Bardetumbestudeerd.

-8HLervolgteen-vrijvolledigesoorten-lijstvandit'hooiland:
Meumathamanthecum,Geraniumsilvaticum,PoaChaixii,Anthoxanthum,
Arnicamontana,PolygonumBistorta,Hypericummaculatum (kensoort),•
Potentillaerecta,Agrostistenuis,G-aliumhercynicum,Hieraeium
umbellatum,(vochtiggedeeltemetViolapalustrisenSuecisa),
Veronicaofficinalis,luzulacampestris,EuphrasiaRosthoviana,
'(Magerart"),Campanularotundifolia,Centaureà Pseudofrugia,
Alchemillavulgaris,Violacanina,Sieglingia,Luzulanemorosa
(diff.soortuithetlaagland~Ng>rdetumj,(Phyteumaspicatum),Briza
media,VacciniumMyrtillus,V.Vitis-Idaea,Veronica,Chamaedrys,
Cerastium,Trisetum,Iathyrusmontana,Ranunculusacer,Carex
pilulifera,Festucarubraen'hetmosHypnumSchreberi (vanonze
heide).
Eengedeeltevanhetterreinwasbemest:,meestmetstalmest,en
werd ookwelbeweid,waardooreenTrisetetum ontstaat.Nardusen
anderearmoedesoortenverdwijnenenerblijvenofkomen:Meum,
Phyteuma,PoaChaixii,Iathyrusmontanum,Geraniumsilvaticum,
Trisetum,Polygonum Bistorta,Poapratensis,Avena oubescens,
Trifoliumpratense,HolcuslenatusenChrysanthemum ïeucanthemum.
HetTrisetetummoetwordenopgevatalseenverarmd Arrhenatheretum,
aangevuldmettypischebergsoorten.Arrhenatherum zelfenenige
andere soortenkunnennl.nietopdebergengroeien.
BoveniüLtenau(bosbouwenwat'grasland),eveneensinhetHarzgebergte,werdaanheteindevandezeexcursie eenhooiweide,behorende'tothetTriseteturn,bekeken.Erkwamenvoor:meestPestuea
rubra,verderTrisetum,Meum,PoaChaixii,PolygonumBistorta,
üeiraniumsilvaticum,Arabiai^xlcri,Piantagolance.olata,Rumex,
Anthoxanthum,Poapratensis,Leontodonautumnalis,Agrostistenuis,
(Dactylis),TrifoliumreponsenT.pratense;indeslenken,doorde
veleneerslagveroorzaakt,ookAlopecuruspratensis.
Opdevierde dag (12October)werd 'smorgensvoorhetvertrek
indemiddageenlaatsteexcursie gemaakt.EenongeschondenialkMoliniotumwasindebuurtnietmeertevinden,weleengrasland,
daternogaanherinnert.Hetheefteenbodemvan-zandopkalkrijke
klei.,waardoorhetgrondwaterkalkhoudend is,enisgelegenten
.noordenvanLoecum,DekensoortSelinumcarvifoliumwordternog
gevonden,evenalsStachysbetonica (diff.soortvoorhetbasikliene
Molinietum)enPulicariadissenterica.Verderwerdenopgemerkt:
Valerianadioica,Carexvulpina,Pilipendula,Angelica,Cirsium
palustre,C.arvense,Cynosurus,Achillea Ptarmica,Crépispaludosa,
ookJuncusinflexus=glaucus (blauwmetvoren).
DaarnawerdtussenNeudorfenUchte,6kmtenwestenvan
Stolzenaueenzwrk beweid "Ödland"bezocht,doorDrPREISING.NardoGentianetum,genoemd.Genoteerdwerden:Nardus,GentianaPneurnohanthe^(bijonseenMolinietum-soortevenalsinZwitserland),
Agrostistenuis,Juncussquarrosus,Salixrepens,Calluna,Pedicularissilvestis,Genistaanglica,HieraciumPilosella, (Molinia)
enGaliumhercynicum.
Tenslottewerdengraslandenophoogveenbekeken,deeluitmakendvaneengrotebezitting'teDarlattan,.KreizNienburg,'omder
leidingvanDrSauer.EenjongekunstweidemetLoliümmultiflorum,
Pestucapratensis enTrifoliumpratense,dieergoedvoorstond,werd
heteerst bezichtigd.Erwas.'ooknogeenminstens30jaaroude
weideindebuurtgelegen.Ditperceelhadeengoede'grasmat en
bleefookgroenindrogezomers.Voornaamste soorten:Loliunperenne,
Poatrivialis,P.pratensis,Phleun (weide-typeals.bijons),Trifolium
repens,Agrcj-'isstolonifeia,ookHolcuslanatus,-echtergeen
Cynosurus.-Hoewelweinonslandgeengoedgraslandophoogveengezienhebben,welslechtenmatig,isditduswoldegelijkmogelijk,
Almetaleenvruchtbaarverblijf,,zowelwatdebesprekingen
alsdeexcursiesbetreft.Overdeontvangst endebereidwilligheid
omaanonzeverlangenszoveelmogelijktevoldoen,nietsdan 1<±\

-9We'zijnProf,TÜXEN,zijnmedewerkersDrPREI5INGenDr
WALÎHER,benevensDrJORISzeererkentelijkensprekendehoop
•uit,datdeverkregensamenwerking goedevruchtenmagvoortbrengen.
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