aanvulling kunnen zijn in de beschouwingen over de transgressiefasen. Ook
archeologisch bezien, zou men aldus een indruk kunnen krijgen van de
perioden, waarin de verschillende bodemtypen bewoonbaar, dus in cultuur
zijn genomen en mogelijk ook de kansen op verstuiving het grootst zijn geweest.
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H E T V E R B A N D T U S S E N BODEMEN VEGETATIEKUNDIG ONDERZOEK
The Relation letween Soil Survey and Vegetatbn Survey

Ir. I. S. Zonneveld
l. I N L E I D I N G

Sinds enige tijd bestaat er bij de Stichting voor Bodemkartering naast de
diverse andere specialistische afdelingen een afdeling voor ~e~etatieltunde.
Met het oog hierop is het gewenst op deze plaats een artikel te wijden aan de
betekenis van vegetatiekundig onderzoek in verband met bodemkartering en
bodemkunde.
De beide wetenschappen, die hier in het geding zijn, vertonen een nauwe
verwantschap. Dit geldt zowel voor de basiswetenschappen, als voor de algemene methoden van onderzoek. Daarnaast bestaan er uiteraard ook verschillen.
Een belangrijk deel van de overeenkomsten vloeit voort uit het bijzondere
karakter van het onderwerp van onderzoek, nl. de bodem, resp. de vegetatie.

Niet alleen zijn beide nauw van elkaar afhankelijk door hun situatie op het
aardoppervlak, beide zijn tevens het resultaat van een uiterst complexe
wisselwerking van vele factoren. Een aanzienlijk deel van deze factoren is
voor bodem en vegetatie gelijk.
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Jenny (1941) beschouwt voor de bodem de zes hoofdfactoren als onafhankelijk. I n zekere zin mag men stellen, dat moedergesteente, klimaat, reliëf,
water, leven en tijd onafhankelijk van elkaar invloed uitoefenen. Echter is het
evenmin moeilijk aan te tonen, dat diverse moedergesteenten zijn gevormd"
onder invloed van tijd, biologische factoren en klimaat, dat zelfs klimaat kan
beïnvloed worden door biologische factoren, dat het reliëf ondenkbaar is
zonder de invloed van moedergesteente, en dat de specifieke verschijningsvormen van het leven (fauna, vegetatie) sterk afhankelijk zijn van alle genoemde factoren.
Analyseert men de bodem-, resp. de vegetatievormende factoren dieper,
dan blijken de reeds zo afhankelijk van elkaar zijnde hoofdfactoren zelf weer
van een uiterst complexe aard te zijn. De eigenschappen die als gevolg van de
geschetste factorencomplexen zijn ontstaan, verkeren eveneens in een staat
van onderlinge wisselwerking.
De studie van dit complex van eigenschappen en hun oorzaken schept bij
beide wetenschappen soortgelijke moeilijkheden en vereist kennis en onderzoek op het gebied van vele basiswetenschappen. De meeste van deze laatste
zijn zowel voor bodem- als vegetatiekunde van betekenis. Daarenboven is de
bodemkunde een basiswetenschap voor de vegetatiekunde en omgekeerd de
laatste hetzelfde voor de bodemkunde. Het duidelijkst blijkt de verwantschap van beide wetenschappen bij de vergelijking van de methode van indeling en ordening van de stof.
2. C L A S S I F I C A T I E (SYNSYSTEMATIEK)

Classificatie (synsystematiek) heeft een tweeledig doel : enerzijds beoogt het
een overzichtelijke indeling te geven van het onderwerp van studie (ordening) in welk opzicht er een zekere starheid moet bestaan, omdat snelle wijzigingen' juist de doelstelling, de bevordering van de overzichtelijkheid, te
niet doen. Anderzijds beoogt de classificatie (synsystematiek) al ordenende,
verbanden te vinden en zodoende de kennis van het onderwerp van studie te
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verdiepen en te verbreden (synthese). I n dit opzicht is iedere starheid in het
systeem uit den boze, omdat het de ontwikkeling van de wetenschap in de
weg staat. NU is een indeling pas goed overzichtelijk, wanneer ze logisch en
is en dit kan slechts worden benaderd, wanneer alze k a ~ in
k het
systeemwordt verwerkt. De kennis echter neemt steeds toe, zaken die vroeger
als waarheden golden, blijken onjuist en voortdurend aan wijziging onderhevig te zijn. Het
probleem bij elke classificatie en systematiek is dan
ook de stnJd tussen de wenselijkheid, enerzijds een zekere starheid in het SYsteem te houden en anderzijds de eis, de nodige soepelheid te bewaren om het
systeem steeds weer te kunnen aanpassen aan de nieuwste resultaten van
onderzoek. Dit centrale probleem bij alle indeling in alie wetenschappen
treedt sterk op de voorgrond in de nog jonge bodern- en vegetatiekunde. I n
het algemeen wordt een taxonomische1) indeling verkozen, omdat de hoeveelheid van eigenschappen en kenmerken zo groot is en onderling zo complex
verweven, dat een niet-taxonomische indeling, welke eigenschap voor eigenschap afzonderlijk classificeert, tot onwezenlijke en onbruikbare resultaten
leidt. De zg..,,single va1ue"-kartering gaat in de richting van een niet-taxonomische classificatie, zie hieronder.
De verwezenlijking van een taxonomische classificatie in de bodemkunde
en vegetatiekunde is echter moeilijker dan bij planten- en dierensoorten in de
biologische systematiek. Bij bodem- en vegetatie-eenheden zijn namelijk in
veel sterkere mate continue oyergangen aanwezig dan tussen de eigenschappen van planten en dieren. Dit hangt samen met het ontbreken van de genetische (ontwikkelings-)lijnen, die bij deze laatste aan de meeste taxa een duidelijke individualiteit verlenen. Het is daarom volkomen willekeurig, waar
men bij bodem- en vegetatie-eenheden de grenzen en de optima der onderscheiden eenhededlegt. Toch hoort men veelvuldig de stelling verkondigen,
dat er in de natuur bepaalde typen (associaties) aanwezig zijn en dat het
mogelijk is door juiste analysemethodendeze te ontdekken (Braun-Blanquet,
1928; Tüxen, 1955). Wanneer men bedoelt, dat er werkelijk knooppunten in
de natuur gegeven zijn, die als centra van typen en associaties zijn te beschouwen, dan meen ik, dat dit, zij het in bepaalde gevallen wel, maar toch
in het algemeen niet waar is.
Men spreekt er soms over in vage termen, bijv. dat lange veldervaring
leert, dat de typen er zijn of dat men om deze typen te herlcennen ,,Fingerspitzengefühl", feeling, nodig heeft. Een verklaring voor de, volgens mij algen ~ n misvatting,
e
dat optima, laat staan grenzen van typen (associaties) in
de natUur aanwezig zouden zijn, kan de volgende zijn. Het is duidelijk, dat
de
overgang tussen vegetatie-eenheden geldt voor de abstracties ervan- I n het veld zijn vaak min of meer scherpe overgangen te constateren. Zo
kan men zich een dal oors stellen met een vlakke bodem en betrekkelijk steile
wanden. De dalbodem doet zich voor als een scherp in het veld te onderscheiden
resp. vegetatie-eenheid. De steile wanden evenzo. Men kan zich
nu een hele reeks van deze dalen voorstellen met verschil in klimaat, veroorzaa.
een hoogte-traject van bijv. 1000 meter of een breedteverschil ten
'pzichte van de evenaar. Waar men ook komt, is het dal een natuurlijke eenheid ten
Van de wanden, Maar tussen het laagste en het hoogste dal
kan een uiterst sterk bodemverschil optreden (podzolen bijv. in koud klimaat, ,yBraunerde" in warmere omstandigheden). Tussen beide extremen
l) Het gebruik van liet begrip taxon buiten de planten- en dierenvstematiek i overgemmen van Cline (1949).
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bevindt zich nu een geleidelijke overgang. Wat de onderzoeker nu het typische profiel (vegetatie) vindt in de dalbodem, hangt af van de plaats waar de
onderzoeker zich bevindt, althans zijn onderzoekingen begint. De toevallige
ligging van de eerste vegetatie-opnamen, resp. profielkuilen, is hier zeer belangrijk. Toch zal de onderzoeker, die uitsluitend ergens midden in het traject
lang gewerkt heeft, juist daar zijn ,,standaardm-profielhebben gekozen. Is dit
een kundig onderzoeker en een goed publicist, dan is de kans groot dat dit
standaardprofiel als typecentruml) burgerrecht krijgt en andere profielen
(vegetaties) eraan worden getoetst. Niet de intrensieke waarde van door de
natuur verschafte gegevens, maar de aard van de onderzoeker heeft hier de
eenheidsgrenzen en optima (standaardprofielen, enz.) gegeven. Wanneer er
in ons voorbeeld nooit dalen met zwakglooiende hellingen zouden bestaan,
zou de grens bij de abstracte eenheid van de hellingbodem (-vegetatie) met
de dalbodem (-vegetatie) samenvallen met de concrete grens in het veld. Is
er echter een min of meer geleidelijke overgang van steil naar vlak, dan geldt
ook hiervoor hetzelfde als boven geschetst voor de verschillen in dalbodem.
De abstracte eenheid zal dan in het algemeen zo worden gedefinieerd, dat de
grenzen overeenkomen met de in het werkgebied van de eerste onderzoekingen aanwezige concrete grenzen. Buiten dit gebied kunnen de concrete grenzen echter iets anders liggen. Een andere onderzoeker, die daar werkt, zal dit
de juiste basis vinden voor de abstracte indeling. Er ontstaat dan een strijd,
waarin beiden gelijk hebben. Het zal vaak afhangen van de kwaliteiten van
de onderzoeker op het gebied der publiciteit of van diens eerzucht, brutaliteit
of ,,naam", welke grens (of welk optimum) in een algemeen systeem zal worden aangenomen. Het vaak niet bestaan van een norm is dikwijls een bron
van onvruchtbare discussies tussen mensen, die ieder voor zich gelijk hebben.
Anderzijds komen bij deze discussies vaak zijdelings allerlei gegevens naar
voren en worden verbanden, die anders minder scherp geformuleerd zouden
zijn geweest, duidelijk. Nutteloos kan men deze discussies dan ook niet steeds
noemen. Bovendien zal in vele gevallen een compromis gevonden worden bij afspraak -, dat een bruikbare oplossing biedt. I n dit opzicht staan vegetatie- en bodemkundigen voor precies dezelfde problemen.
De opvatting, dat in de natuur plantengemeenschappen e n bodemtypen in
principe (optimum, eventueel grenzen) zijn gegeven, berust dus blijkbaar op
het onvermogen van de mens om zich geheel te abstraheren van de concrete
werkelijkheid. Datgene wat men het eerst heeft waargenomen of datgene wat
het dichtst bij ligt, speelt zelfs in de abstractie nog een overwegende rol. Men
kan dus spreken van een soort perspectiefwerking bij het zoeken naar een
overzicht van de gehele materie. Een consequentie van een en ander is, dat
men bij gedetailleerd lokaal onderzoek in het algemeen verstandig doet niet
klakkeloos" bestaande indelingen (met hun grenzen) over te nemen, maar
Eijn indeling aan de lokale, concrete situatie aanpast. Later kan men dan vergelijkingen maken met andere gebieden en de grotere verbanden zoeken (zie
Zonneveld, 1959). Hierbij is het mogelijk dat verschillende naast elkaar bestaande systemen ieder op eigen wijze een bijdrage kunnen leveren.
Men kan nu in het algemeen, wat de te gebruiken kenmerken betreft, twee
hoofdgroepen van indelingsmethoden aantreffen.
a. Waar de eigenschappen van het in te delen object als enig criterium
wordt gebruikt (morfometrische systemen).
l)

"Centra1 concept".

b. Waar milieufactoren en dergelijke als kenmerken van indeling worden
aangewend alsmede de ontstaanswijze of de intensiteit van een bepaalde
factor (bijv. klimaat), zonder rekening te houden met de eigenschappen van
de eenheid zelf. Dit zijn steeds min of meer speculatieve systemen. Men treft
hierbij ook indelingen aan, die op interpretaties van waargenomen kenmerken en niet op deze laatste zelf zijn gebaseerd. Geheel zuiver treft men methode b. weliswaar nooit aan, maar er zijn systemen, waar op belangrijke
niveaus dit soort argumenten doorslaggevend is (in de vegetatiekunde, Wendelberger, 1951; Bharucha, 1954; oudere Amerikaanse en Russische systemen in de bodemkunde). Evenals in het pnderwerp van studie zelf bestaan er
allerlei overgangen tussen a. en b.
Wanneer men taxonomisch werkt, is methode a. te prefereren. En daar
men, gezien het uiterst complexe karakter van eigenschappen, wel taxonomisch moet werken, is methode b. alleen daarom al zoveel mogelijk te vermgden. Zij is slechts dan verantwoord, wanneer de kennis nog zo zeer te kort
schiet, dat men te weinig gegevens voor een natuurlijk systeem van indeling
op rnorfometrische kenmerken ter beschikking heeft. Bovendien is hiyr het
gevaar voor speculatie en dogmatiek, die beide schadelijk zijn voor een goede
voortgang der wetenschap, zeer groot. Daar men bij methode a. dus uitgaat
van de eigenschappen van het profiel en deze daar zo exact mogelijk moet
beschrijven en analyseren,noemt men deze indelingsmethode morfometrisch.
Het grote voordeel van een scherp morfometrische methode is, dat deze in
zekere zin een oplossing biedt voor de, in de aanvang geschetste, dualistische
grondslag der classificatie, die enerzijds behoudend star, anderzijds uiterst
soepel moet zijn. Door de feitelijke indeling te baseren op exact gedefinieerde
morfometrische kenmerken, staat tenminste het systeem niet ineens geheel
op losse schroeven, wanneer men op grond van vooruitgang in de kennis gaat
tornen aan de hoofdlijnen van de classificatie (systematiek). Men mag echter
niet het gevaar lopen, uit zucht naar behoudendheid, de scherp gemeten
kenmerken al te mechanisch te hanteren. Men zou dan in de richting van een
mechanisch1) niet-natuurlijk, dus niet op de natuurlijke ,,aardy'der eenheden
gebouwd, onlogisch systeem gaan. Door zoveel mogelijk kenmerken tegelijk
te gebruiken, kan men hieraan ontkomen. Een absolute opheffing van het besproken dualisme zal ook nooit kunnen worden bereikt omdat dit samenhangt met het dynamische karakter van de wetenschap en deze dynamiek is
juist de voorwaarde voor het bestaan van de wetenschap. De eis om een zo
groot mogelijk aantal kenmerken te gebruiken bij de indeling en daardoor zo
goed mogelijk taxonomisch en natuurlijk te classificeren, geldt zowel voor de
vegetatiekunde als voor de bodemkunde. Zo is het in de bodemkunde gevaarlijk om met ,,single values" te werken. De werking van een bepaalde eigenschap (bijv. K-gehalte, pH, enz.) is namelijkverschillend naarmate deze voorkomt tmamen met andere eigenschappen. Dit wat betreft de werking naar
buiten en dus o.a. de praktische toepassing van de eenheden. Daarnaast kan
een en dezelfde eigenschap (bijv. kleur), al naar het samengaan met andere
kenmerken, wijzen op verschillende ontstaanswijzen en daarmee samenhangende d de re eigenschappen. Voorts kunnen naar hun aard zeer verschillende taxonomische eenheden een bepaald kenmerk gemeen hebben, waardoor
de mogelijkheid bestaat dat zeer verschillende eenheden tezamen worden
gevoegd. Dit is een algemeen geldend nadeel voor een mechanisch systeem,
l)
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Zie Cline (1949).

waartoe de extreme ,,single va1ue"-indeling behoort. Dit neemt overigens
niet weg, dat men zeer vruchtbaar voor bepaalde doelen, bepaalde indelingen
op grond van een of meer single value's kan maken. Voor een algemene classificatie (synsystematiek) is deze methode echter niet bruikbaar (zie o.a.
Zonneveld, 1959).
Naast de definiëring van de eenheden is van grote betekenis volgens welke
leidraad men zijn indeling zal maken. Wil een systeem natuurlijk zijn, dus
inzicht kunnen geven in diepere verbanden, dan moeten de kenmerken zo
worden gekozen, dat deze diepere verbanden erdoor tot uitdrukking kunnen komen.
Wanneer men een speciaal, bijv. op de praktijk gericht doel voor ogen
heeft met de studie van de bodem, dan zal men geneigd zijn die eigenschappen van de bodem bij de indeling te gebruiken, die voor dat doel, bijv. de
ecologie van landbouwgewassen, van belang zijn. Hoewel de ecologische
eigenschappen zeker tot stand komen als resultaat van de samenwerking van
alle in de aanvang genoemde ecologische factoren, bestaat toch het gevaar,
dat men een minder natuurlijk systeem bereikt, omdat vele van de ecologische eigenschappen feitelijk nog slecht bekend zijn en bovenal in vele gevallen morfometrisch moeilijk zijn re definiëren. Bovendien wordt men geconfronteerd met de moeilijkheid, dat voor een bepaald gewas sommige eigenschappen doorslaggevend zijn, die voor een ander gewas van geen betekenis
zijn. Dit maakt de vorming van een overzichtelijk natuurlijk systeem op uitsluitend ecologische kenmerken moeilijk. De classificatie naar de produktiemogelijkheid van de grond is dan ook de taak van de zg. landclassificatie in
zijn verschillende vormen. Aan deze moet echter een bodemclassificatie (en/
of vegetatiesystematiek) vooraf of minstens parallel gaan. Deze laatste moet
dan echter ook principieel gebaseerd zijn op alle eigenschappen van de
bodem (resp. vegetatie), ongeacht ofdeze naar buiten (voor d e biosfeer bijv.)
belangrijk zijn. Uit een oogpunt van praktische doorvoering kunnen slechts
die eigenschappen in de bodemclassificatie worden gebruikt, die direct
samenhangen met morfometrisch te definiëren kenmerken van het bodemprofiel. Het is mogelijk en zelfs wenselijk om zich op verschillende niveaus
van classificatie te laten leiden door verschillende principes. De meest algemeen gebruikte leidraad bij de bodemclassificatie is wel de genese, op sommige niveaus gemengd met ecologische elementen. Dit ligt voor de hand,
omdat hierbij duidelijk de samenwerking van alle bodemvormende factoren
en daardoor de eigen aard van de bodem tot uiting komt. Een andere leidraad kan de fysiografie zijn. Welke richting men ook aanhangt, nimmer zal
men mogen vergeten, dat genese, ecologie of fysiografie slechts leidraden
zijn tot classificatie, welke zelf slechts mag geschieden op basis van meetbare
kenmerken van het te classificeren object, in dit geval de bodem. Dit is niet
altijd op even juiste wijze geschied. Het te veel de nadruk leggen op één
bodemvormende factor kan leiden tot het classificeren van die factor en niet
meer op de, mede onder invloed van die factor ontstane eigenschappen.
Daarom zijn systemen, die bijv. kenmerken van het moedergesteente of het
klimaat of de vegetatie gebruiken om de bodem te classificeren, niet morfometrisch en dus te verwerpen.
Zo legt een zuiver fysiografisch (landschappelijk) systeem te veel nadruk
op geologie en geomorfologie (factor moedergesteente). Sommige zuiver
genetisch ingestelde classificaties vertonen de neiging te veel d e nadruk op de
invloed van het klimaat te leggen, vooral in grote uitgestrekte landen, waar
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men grote klimaatverschiien met elkaar kan vergelijken (Rusland). In beide
gevallen bestaat de neiging om profielkenmerken te verwaarlozen en de eis
van de morfometrische typering te weinig op te volgen.
De Stichting voor Bodemkartering is de laatste tijd overgegaan van een
meer fysiografisch naar een meer genetisch systeem. Het lijkt ons wenselijk bij
een sterke handhaving van de eis der morfometrie de fysiografie niet geheel
als leidraad te verwerpen. Vooral omdat, in de grond van de zaak, van de
genese eigenlijk nog te weinig bekend is om een goed natuurlijk systeem op
te bouwen.
Een soortgelijlCeproblematiek als in de bodemclassificatievindt men, zoals
reeds ter sprake kwam, terug in de classificatie (synsystematiek) van de vegetatie. De
daarvan is, dat men ook hier te maken heeft met een resultaat van een ingewikkeld proces van elkaar deels onderling beïnvloedende,
deels onafhankelijke factoren, terwijl het resultaat Zelf een ingewikkeld COmvan elkaar onderling beïnvloedende eigenschappen is en de in te delen
stof een vrij sterk continue karakter heeft. Ook hier geldt, dat het systeem
liefst taxonomisch en morfometrisch moet zijn, dus gebaseerd op meetbare
kenmerken van, in dit geval, het vegetatiedek. Zo is de indeling volgens de
school van Braun-Blanquet (Braun-Blanquet, 1928) die de vegetaties onderscheidt ap basis van soortencombinaties, in wezen zuiver morfometrisch, al
blijken sommige onderzoekers (zoals bij bodemclassificatie soms ook geschiedt) zo zeer een bepaalde leidraad te volgen, dat ze het contact met de
vegetatie zelf wel eens al te veel uit het oog verliezen.
Ook de Scandinavischescholen zijn sterk morfometrisch ingesteld, zo sterk
zelfs, dat bijv. bij Du Rietz (1932) nauwelijks van een abstracte classificatie
sprake is.
Zo stelde hij onlangs (op het Botanisch Congres in Parijs in 1954) voor,
om bepaalde eenheden vegetatiesegmenten te noemen, een duidelijk bewijs
voor zijn concrete opvatting van de vegetatiesystematiek. Deze concrete opvatting van synsystematiek hangt nauw samen met de in de Scandinavische
scholen zo overheersende betekenis van dominantie. Beide hangen samen
met de meer zakelijke, meer analytisch dan synthetisch gerichte aard van de
noorderlingen en de floristisch vrij arme vegetatie van hun landen.
Naast de taxonomie is toch ook het principe van ,,single va1ue"-indeling,
dat wij bespraken bij de bodemclassificatie,in de vegetatiekunde niet vreemd.
Een vorm van ,,single va1ue"-indeling in de vegetatiekunde is het werken
met afionderlijke indicatorplanten. Evenals bodemeigenschappen verschillend werken, of geïnterpreteerd moeten worden, naarmate ze vergezeld gaan
van ~ ~ ~ ~ h i l leigenschappen,
ende
zo verschillen planten in hun gedrag (correlatie met bepaalde milieu-omstandigheden) al naar ze vergezeld zijn door
ers schillende begeleiders. Voorts kunnen planten, die een brede amplitudo
hebben, OP vele zeer verschillende groeiplaatsen in combinatie met zeer verlillende soorten voorkomen. Vaak zijn dit dominerende planten. Waar
deze dpminanten een belangrijke rol spelen bij de indeling werkt men dus
in de richting van een ,,single valuen-typering.
Vooral wanneer men de samenhang tussen vegetatie- en abiotisch milieu
wil bestuderen, is dit ongunstig. Anderzijds verkrijgt men veel gemakkelijker,
in abstracte zin, min of meer discontinue indelingen. Evenals in de
kan men voor sommige doeleinden met vrucht gebmik maken
van &tvia dominantie in de hand gewerkte, ,,single valueY7-begrip.Dit geldt
in het bijzonder Wanneer men dit s1echts.o~een bepaald niveau in de
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ficatie aanwendt (Westhof, 1949; Meyer, 1955; Zonneveld, 1958). Daar er
echter ook dominanten zijn, die een kleinere amplitudo hebben en dus scherper typeren, kan men niet zeggen, dat het gebruik van dominantie als belangrijk classificatie criterium geheel gelijk staat met het gebruik van ,,single
va1ue"-principes (mechanisch systeem), het tendeert slechts in die richting.
Evenals bij de bodemkunde vindt men ook in de vegetatiekunde onderzoekers, die er naar streven het onderwerp van onderzoek in te delen niet
naar eigenschappen aan de hand van daarmee verbonden kenmerken, maar
naar factoren, die tot de vorming leiden. Zo vindt men systemen, met als
grondslag groeiplaatsfactoren die op fysische en chemische basis gemeten zijn
(Wendelberger, 1951) of zulke waar het klimaat, op fysische wijze gemeten,
de basis voor de classificatie vormt. Voor sommige doeleinden, vooral daar,
waar de vegetatie zelf nog weinig synmorfologisch (dat is wat floristiek en
structuur betreft) onderzocht is, kan een dergelijk systeem tijdelijk zin hebben (Bharucha, 1954)) vooral wanneer men niet zozeer een vergelijkende
studie van verschillende milieus via de vegetatie beoogt. Dit laatste is echter
een belangrijk onderdeel zowel van zuiver wetenschappelijke als van praktisch toegepaste vegetatiekunde. Evenals bij de bodemkunde geldt ook hier,
dat slechts een op de kenmerken en eigenschappen van de in te delen stof gebaseerd (morfometrisch) systeem de voorkeur verdient.
De leidraad voor de classificatie is ook bij de vegetatiekunde van groot
belang. Hier kunnen met vrucht milieufactoren worden gebruikt. Dit is dus
analoog aan de pedogenese bij de bodemclassificatie. I n de meeste gevallen
wordt dit dan ook wel gedaan. Een wijze van indeling, die doet denken aan
de landschappelijke (fysiografische) systemen van de bodemkunde, is die van
Schmid (Schmid, 1954)) waarbij de vegetatiegordels en in het algemeen de
topografie een centrale plaats innemen. Bij sommige scholen (o.a. Clements,
zie Weaver and Clements, 1938; Tansley, 1946 ; Aichinger, 1951) treedt de
~ntwikkelingsgeschiedenis,dus het dynamische element van de vegetatie, het
sterkst op de voorgrond. Dit kan zo sterk zijn, dat de eis van morfometrische
typering in gevaar komt en daarmee de kans op speculatie en dogmatiek groter
wordt (eenzelfde tendens, die ook bij sommige bodemkundige scholen waarneembaar:is). Begrippen als climax, subclimax, e.d. stammen uit deze scholen.
Deze begrippen hebben duidelijk analogieën in de bodemkunde, waaraan overigens dezelfde bezwaren kleven. Zo is climaxvegetatie analoog aan
zonale grond; subclimax, paraclimax e.d. vergelijkbaar met intrazonale en
pioniervegetatie met azonale grond. I n bepaalde gevallen kunnen dergelijke
begrippen dienstig zijn en verhelderend werken, in andere gevallen echter
werken ze verwarrend en leiden tot speculaties. In een algemeen systeem
moeten ze daarom worden geweerd.
De eigenschappen en kenmerken, waarmee de bodem- en vegetatieclassificatie wordt opgebouwd, zijn verschillend van aard. I n de bodem zijn dit
fysisch en chemisch te bepalen grootheden, zoals kleur, textuur, gehalte aan
organische stof, ionenverhoudingen, enz. Bij het vegetatiedek zijn het de
levende plantenindividuen en hun onderlinge rangschikking. Een overeenItomst tussen beide classificaties is, dat, evenals de verschillende bodemeigenschappen elkaar onderling beïnvloeden, de vegetatievormende planten de
mate van elkaars voorkomen mede bepalen.
De opstellers van oudere plantengeografische systemen werkten met het
begrip levensvorm, d.w.z. een bepaalde, morfologisch aan de plant herkenbare aanpassing aan bepaalde milieufactoren (waterplanten, bomen, xero-
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ontstaan er moeilijkheden, temeer daar men kvensvormen kan onderscheiden ten op*chte van verschillende factoren en er dus geen algemeen systeem
gebaseerd op levensvormen mogelijk is. Voor het synecolo@sch onderzoek
en voor bepaalde, op vegetatieclassificaties berustende landclassificaties 1%
gen in het levensvormenonderzoek echter grote mogelijkheden. Hiervoor
dient echter liefst een algemene vegetatiesystematiek als grondslag aanwezig
te zijn. In vele gevallen i de levensvorm niet zeer duidelijk en houdt het
bepalen ervan een zeker speculatief element in. Aan de eis van morfometnkarakterisering wordt dan dus niet voldaan.
Daar de indeling van de planten in soorten ver is gevorderd, aardo oor
het grootste deel der planten vrij scherp is onder te brengen in t ~ x o n o mische eenheden, ligt het voor de hand de soorten en hun onderverdelingen als basiskenmerken van de vegetatie te gebruiken. Daarnaast kan
men nog op structuur letten, onder meer de verticale (het bestaan van een of
meer etages) en horizontale rangschikking van de planten. Vooral bij de
school van Braun-Blanquet en de Scandinavische scholen wordt de floristiek
als basis gebruikt. Daarom zijn dit de sterkst morfometrisch ingestelde scholen. De wijze waarop men eigenschappen en kenmerken in het systeem gebruikt is dus ook bepalend voor de mate, waarin een systeem meer of minder
morfometrisch is of meer speculatief dogmatisch zal zijn. Men kan uitgaan
van die soorten, die het meest in het oog vallen, dus een dominerende rol vervullen (Scandinavischescholen) of ook van die soorten die een beperkte ,,actuele" amplitudo hebben, differentiërende en kensoorten in de zin van de
Frans-Zwitserseschool. Soorten dus die een zekere ,,trouwH vertonen aan bepaalde soortencombinaties (gemeenschappen). ,,Trouwn drukt dus uit de
mate, waarin elke soort gebonden is aan een bepaalde soortencombinatie, die
met uitwendige en inwendige milieufactoren samenhangt.
Het is uiteraard mogelijk allerlei soorten van kenmerken tegelijk te gebruiken. Nordhagen (1936) en Westhoff (1949) gebruiken dominantie en trouw
samen (zie ook Zonneveld, 1959). Zo gebruikt Aichinger (o.a. 1951) zowel
trouw als dominantie tezamen met begrippen uit de ontwikkelingsleer.
Soortgelijke verschillen wat betreft de aard van eigenschappen en kenmerken, die verschillende onderzoekers gebruiken bij de classificatieen de wijze
van rangschiklring treft men ook aan in de bodemkunde. Daar is bijv. ook
meningsverschil over de waarde van het gebruik van moeilijk in het veld
meetbare eigenschappen. I n beide wetenschappen blijkt het belangfijkste
onderscheid in de bestaande systemen dus steeds terug te voeren te zijn tot
het verschil tussen morfometrische en meer speculatief dogmatische richtingen, een onderscheid dat samenhangt met het in de aanvang geschetste duslisme tussen ordening en synthese,starheid en soepelheid en de pogingen beide
in een zo natuurlijk mogelijk systeem te verenigen,
De
uit het voorgaande kan zijn, dat de classificatie zowel bij de
bodemkunde
de vegetatiekunde V O O ~gelijke problemen wordt gesteld,
uit de complexe aard zowel als uit het continue karakter van
beide
$an studie en dat wederzijds lering uit elkaars resultaten
getrokken
kunnen worden. Daarbij dient men echter te bedenken, dat de
overeenkomst niet absoluut is en dat in verschillende 0p&hten ongelijksoortige
gevonden Zullen worden, samenhangend met de wezenlijke
verschillen tussen bodem en vegetatie.
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De aard van de individuele onderzoeker en zijn wetenschappelijke instelling, zijn ijdelheid en zijn verantwoordelijkheidsgevoel zijn, naast de richtlijnen en principes die aan zijn school ten grondslag liggen, van doorslaggevende
betekenis voor het eindresultaat. Met dit laatste hangt samen, dat in beide
wetenschappen naast elkaar verschillende even goede systemen, uitgaande
van verschillende grondgedachten en leidraden, kunnen bestaan.
Aan classificatie werd veel aandacht besteed, omdat deze als leidraad
zowel als toetssteen van het wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats
in de wetenschap inneemt. Daardoor geeft vergelijking van de classificatie
veel inzicht in de mate van verwantschap tussen beide wetenschappen. Het
zou echter een misvatting zijn het systeem van indeling als hoofddoel van de
wetenschap te beschouwen. Een dergelijke misvatting wordt o.a. bij leken in
de bodemkunde in de hand gewerkt doordat die sectie van de Internationale
Bodemkundige Vereniging, waarin op congressen e.d. de algemene eigenschappen en vorming van de bodem wordt behandeld, de sectie bodemclassificatie heet. Ook in de vegetatiekunde wordt aan de synsystematiek door
sommige onderzoekers zoveel aandacht besteed, dat de voortgang van de
wetenschap zelf (het eigenlijke doel waarvoor de systematiek een middel is)
in het gedrang dreigt te komen. Het tegendeel, nl. te beweren dat een algemene (taxonomische) classificatie zinloos is, gaat echter .ook te ver, al
moet gezegd worden, dat de rol van een universeel systeem in de vegetatiekunde, dat met betrekkelijk individuele kenmerken (plantentaxa) werkt,
wellicht iets minder belangrijk is dan bij de bodemkunde. Dat bij beide de
classificatie thans zo'n dominerende plaats inneemt, hangt samen met de
jeugd van beide wetenschappen. Al met al zij echter vooropgesteld, dat classificatie een zeer belangrijk en onvermijdelijk middel is dat zijn bijdrage,
maar ook niet meer dan dat, aan de wetenschap heeft te leveren.
Onenigheid over systemen behoeft daarom niet verontrustend te zijn, integendeel het is een teken van leven, dat in beide wetenschappen overduidelijk aanwezig blijkt te zijn.
Bezien we nu verder de betrekking, waarin bodem en vegetatie tot elkaar
staan. We doen dit vanuit twee gezichtspunten, te weten:
a. De invloed van de vegetatie op de aard en ontwikkeling van de bodim. De
vegetatie dus als bodemvormende factor.
b. De invloed van de bodem op de vegetatie. De vegetatie dus als indicator
van bodemeigenschappen en deze laatste als vegetatievormende milieufactoren.
3. DE V E G E T A T I E ALS B O D E M V O R M E N D E F A C T O R

Als deel van de biosfeer is de invloed van de vegetatie in pedogenetische zin
op de bodem groot. Het meest in het oog vallend is de produktie van organische stof zonder welke de bodem geen bodem kan zijn. De aard van deze stof
is afhankelijk van factoren inhaerent aan de vegetatie (bepaalde planten, die
meer of minder ,,milde" humus leveren) en van het klimaat, dat zowel verschillende plantensoorten selecteert alsook de snelheid en mate van vorming
en omzetting bepaalt, in samenwerkingh.metmineralen (moedergesteenten)
en reliëf. Zo zijn de bodemprofielen in koude streken ondiep, omdat er weinig
produktie en langzame omzetting van organische stof is. Naarmate het klimaat warmer wordt, neemt dit toe en de bodemprofielen reiken verder naar
beneden (zie o.a. Volobouev, 1956 en Ponomareva, 1956). Van Dieren (1 934)
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o.a. schetst de betekenis die de organische stof van de vegetatie heeft voor de
bodemvorming in duinzand. In beperkte mate werkt de vegetatie zelfs geogenetisch, draagt dus bij tot de vorming van het moedergesteente. Dit treedt
op bij de veenvorming (organisch moedergesteente) en bij sedimentatieverschijnselen, waarbij de vegetatie in het algemeen stimulerend, deels echter
ook remmend, in het algemeen reliëf-bevorderend werkt (zie Van Dieren,
1934; Zonneveld, 1956 en 1959).
Men kan de bodemvorming opvatten als een reactie tussen organische
zuren en lithosferische basen. De organische stof wordt op drie wijzen omgezet :
1. Humificatie (vorming van complexe organische verbindingen).
2. Vorming van actieve fulvo-zuren (vorming van minder complexe, actieve
organische zuren).
3. Totale mineralisatie (vorming van ,,anorganische stoffen").
De verhouding
atmosferisch water f C afkomstig van planten
base + N afkomstig van $anten
bepaalt de wijze van omzetting (Ponomareva, 1956). I n droge, warme streken
(steppen met zwarte aarde = chernozem) treden l en 3 (zeer complexe
zeer eenvoudige eindresultaten) op de voorgrond. Naar de koelere en vochtigere streken gaat 2 meer en meer overheersen. Binnen een zelfde klimaat
heeft de aard van de vegetatie invloed door de, aan de organische stof eigen
C/N-verhouding, die weliswaar enigszins samenhangt met het substraat,
maar toch specifieke verschillen vertoont tussen verschillende soorten onderling.
Een voorbeeld van de complexe invloed van zuren zijn de proeven van
Lossaint (1956). Zuivere extracten uit het strooisel van els en haagbeuk en
uit dergelijke ,,milde" humus, bleken een sterk uitlogende werking te hebben.
Soortgelijke extracten uit beuken- en dennenstrooisel bleken slechts zwak te
werken. Na rotting gedurende 3 maanden waren de elzen- en haagbeukenstrooisels uitgewerkt, de werking van beuken- en dennenstrooisels zette zich
echter in toenemende mate voort.
Een andere vorm van uitloging onder invloed van organische stof is de ontkalking (ook verlies aan Fe en Mn) als gleyverschijnsel, die aanleiding geeft
tot het ontstaan van uitgestrekte kalkarme kleien in komachtige gebieden
(Bennema, 1953 en Zonneveld, 1959).
Behalye door de aard van de organische stof oefent de vegetatie invloed uit
via de WiJze van beworteling en de daarmee samenhangende vochthuishouding, maar ook via de mineralenkringloop en op de aard van deze mineralen.
Zo 1s
(1956) van mening, dat de CaCO, in de accumulatiehorizont van een chernozemgrond geheel organogeen is, dat is: geheel is
ontstaan door mineralisatie van Ca-rijke organische stof. De Ca-ionen zijn
door wortels uit de ondergrond opgenomen en in de plant tot CaCO, omgezet. Anderen z i n echter van mening, dat de CaCo,-banken voornamelijk
door zuiver fysische processen van verdamping en opstijging van grondwater
2% gevormd. Parfenova en Iarilova (1956) vermelden, dat uit onderzoekin.g van Polynov en hun zelf is gebleken dat kleimineralen in eerste aanleg
bl?nen het plantenweefsel, dus in de vegetatie worden gevormd. De hoeveelheidin de vegetatie aanwezige anorganische stoffen afkomstig uit de litho-

+

omarev re va

48

sfeer, die dus in het nauwst denkbare contact met de lithosfeer staan (door er
deel van uit te maken), blijkt uit de volgende cijfers van Parfenova en Iarilova
(1956). I n steppen : 620 kg mineralen per ha (400 kg SiO, en 65 kg C a o ) , in
sparrebos: 91 kg mineralen per ha (15 kg SiO, en 30 kg CaCO,). Het specifieke verschil tussen verschillende vegetaties is hierbij zeer duidelijk. Volgens
Kovda (1956) is er tien miljard ton mineralen op aarde in de vegetatie aanwezig.
Een direct op de praktijk betrekking hebbend facet van de mineralenkringloop is de oerbosvruchtbaarheid, die berust op de mineralen, die in de kringloop in de organische stof aanwezig zijn en die na verbreking van de kringloop, met de geoogste gewassen en door mineralisatie van de humus verloren
gaan, zonder dat nalevering uit de ,,senielen bodem kan optreden.
Een eveneens met de praktijk in verband staand verschijnsel, dat tevens
wijst op een selectieve invloed van bepaalde vegetaties, is de zoutkringloop in
halofyten, die Kovda (1956) en ook Rode (1956) beschrijft. Zo zouden in
de Russische steppen op de rand van de steppen en zandwoestijnen halofyten
grote hoeveelheden zouten in kringloop houden en daardoor hun eigen groeiplaats in stand houden. Het terugdringen van de halofyten met steppengrassen (,,steppisation") bevordert daardoor de ontzilting. Een onderzoek
naar ontziltende gebieden met halofyten in ons land zou in dit verband wel
interessant zijn.
Een duidelijk voorbeeld van de invloed van de vegetatie op het bodemtype
(zelfs zonale bodemtypen!) wordt gegeven door Schroeder (1956). ,,Schwarzerden" in de omgeving van Hannover bleven in stand onder akkervegetatie;
aanplant van gemengd eikenbos gaf duidelijk degradatie (uitlogingsverschijnselen). Onder dennenbos bleek merkwaardigerwijs minder sterke degradatie op te treden.
Na kap van het bos bleek onder de volgende akkercultuur weer herstel
van het zwartaardeprofiel op te treden! Kovda (1956, zie ook de daar geciteerde literatuur) beschrijft soortgelijke verschijnselen uit Rusland, terwijl
ook uit 'de chernozemgebieden in Amerika degradatie van zwartaarden
onder bos is beschreven (Jenny, 1941 en daar gecit. lit.). Uit de bosbouwliteratuur zijn zeer vele voorbeelden bekend van ruwe humusvorming onder enkele en humusmineralisatie onder andere boomsoorten.
De desastreuze invloed van de heidevegetatie op de bodem (sterke humuspodzolvorming met Bph, onder het oorspronkelijke bos minder sterk uitgeloogde zandgronden) in Noordwest-Europa is algemeen bekend.
Bij deze slechts summier en met willekeurige voorbeelden aangeduide
processen is de vegetatie dus in hoge mate werkzaam als humusleverancier
en is voorts voor de mineralenkringloop van belang. Hierbij zijn in hoofdzaak de in massa dominerende planten van betekenis. Een gedetailleerde
analyse ook van minder frequent en minder massaal groeiende planten is bij
de studie ervan minder noodzakelijk.
Dit is geheel anders bij het volgende onderwerp.
4. D E V E G E T A T I E ALS R E S U L T A A T VAN D E M I L I E U F A C T O R E N ,
O.A. V A N DE B O D E M (DE V E G E T A T I E ALS I N D I C A T O R )

Hierbij treedt het belang van een scherpe classificatie sterk aan het licht. De
wijze waarop dit kan geschieden werd reeds eerder in dit artikel vermeld.
Het belang van het gelijktijdig gebruik van verschillende planten in plaats
van één voor de indicatie van een milieufactor blijkt reeds o.a. uit figuur 1.
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Fig. 1.
G e b d van meerdere planten voor indicatie van
een milieufactor.
1, 2 en 3: actuele ecologische amplitudo's van
drie verschillende planten t.o.v. factor pH.
a: pH traject waarbinnen de groeiplaats valt waarin alle drie planten voorkomen.
Use of a $w plank for indication of a milieu factor.
1, 2 and 3: actual ecologicaZ amplitudes of three dgfirent
plants as compared with pH.
a: pH section covering the habitat of the three plank.

Hierbij is de steeds optredende, onderlinge beïnvloeding der planten verwaarloosd. Het is duidelijk, dat het voorkomen van plant 1,2 en 3 gezamenlijk meer kan zeggen over het pH-traject dan de ,,single values" 1, 2 en 3 afzonderlijk.
Een essentieel punt in de vegetatiekunde is het verschil tussen de ~otentjële
en actuele amplitudo van de planten. De oorzaak van dit verschil is de universele factor in de vegetatiekunde, de concurrentie. Het houdt in, dat planten op bepaalde plaatsen waar ze goed zouden kunnen groeien, wat het abiotisch milieu betreft, zelden of nooit worden aangetroffen, omdat andere
krachtiger soorten, waartegen ze niet zijn opgewassen, hun het groeien onmogelijk maken. Een allersimpelst voorbeeld van dit, de vegetatiekunde beheersend verschijnsel vormt Scirpus triqueter in het getijdengebied. Deze soort
treft men bijna uitsluitend aan op de laagste, sterkst geëxponeerde plaatsen
(tussen halvertij en laag water, actuële amplitudo). De meest vitaal groeiende exemplaren treft' men echter (zij het zelden) iets boven halvertijniveau
aan. Dit is echter eveneens de optimale standplaats van o.a. Scirpus marìtimus.
Daar deze laatste veel forser is en ook in het voorjaar veel vroeger tot ontwikkeling komt, is hij in staat Scirpus triqueter volledig te onderdrukken, zodat
men deze slechts zelden in zijn potentieel optimum ziet, nl. alleen dan wanneer toevallig alle andere soorten schaars of afwezig zijn (bijv. op jonge, plotseling hoog opgeworpen platen). De ,,voorliefde" van Scirpus triqueter voor het
zoete getgdengebied is overigens ook een kwestie van tolerantie en concurrentie (zie fig. 2).
Door o.a. Ellenberg (1953), Klapp (1954) en Knapp (1954) is hierover experimenteel werk gedaan, vooral met weidegrassen. Uit dit verschijnsel blijkt,
dat het voorkomen van een soort niet op een ,,minnenw van de standplaats
behoeft te duiden, maar in vele gevallen slechts een tolereren van wat anderen mijden, inhoudt. Bovendien leren we hieruit, dat een bepaalde soort zich
anders kan gedragen, naarmate hij voorkomt in gezelschap van verschillende
soorten. Dit laatste is een van de belangrijkste redenen, waarom men met
plantengemeenschappen, liefst als taxonomische eenheden, moet werken e n
niet met individuele indicatorplanten.
Er blijkt voorts uit, dat men in de vrije natuur voornamelijk slechts de
actuele amplitudo kan bestuderen en dat ecologische proeven in het labo50
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Fig. 2.
Potentiële en actuele amplitudo van Scirpus triqueter en Scirpus rnaritimus in het zoetwatergetijdengebied op niet te weke bodem (zeer schematisch).
P.M.: traject waarin Scirpus maritinzus vitaal voorkomt en ook potentieel optimaal is.
P.t.: traject waarin Scirpus trz'queter optimaal zou groeien bij afwezigheid van concurrentie (o.a. van Scirpus rnaritimus).
a.t. : traject waarin Scirpus triqueter actueel de grootste verbreiding heeft.
Potential and actual amplitude of Scir-us triqueter and Scirpus rnaritimus in the fresh water tidal area
onfairly soji soil (very schematic).
P.M.: section in whick &-Erpus maritimus occurs vitally and also potentially in an optimal position.
P.t.: section in which Scirpus tr2queter would show optimal gowtk in case of no competita'on (o.a.
with Scirpus maritimus).
a.t.: section in which Scirpus triqueter actually h m the greatest distribution.
,

ratorium, waar concurrentie is uitgeschakeld, geheel andere resultaten, nl. de
potentiële amplitudo, kan opleveren. I n dit opzicht moet nog veel fundamenteel onderzoek worden verricht.
Met de kennis van de actuele amplitudo alleen kan praktisch reeds veel
worden bereikt. Wanneer men binnen beperkte groepen van vegetatie blijft
(bijv. grasland), kan men met kennis van de actuele amplitudo op de wijze
van fig. l vrij veel conclusies trekken. De Vries (1949) en medewerkers (zie
De Boer, 1956) hebben in dit opzicht goede resultaten bereikt.
Een voorbeeld van het verschil tussen ,,minnenMen ,,mijdenH is o.a. gegeven in het werk van de Chinezen Hsioh-Yu, Hou-Hsuan Lin, Hwei-Lin
Chang en Chi-Tsan Chao (1956). Deze onderzochten de chemische samenstelling van de op zure, basische en zoute gronden aangetroffen planten (resp.
oxylofyten, calcifyten en halofyten). Zij vonden, dat de oxylofyten veel Mn
en weinig overige mineralen en elementen bevatten. De calcifyten weinig Mn
en veel P,S,Na en Fe. Voor de halofyten geldt hetzelfde, terwijl ze daarnaast
nog HCO,, SO, en C1 bevatten. Hun conclusie is, dat oxylofyten M n verdragen en door P worden vergiftigd. De overige verdragen P, omdat ze een
betere buffering in hun organen bezitten, maar worden door Mn vergiftigd,
de halofyten verdragen zout. I n hoeverre hun conclusies geheel juist zijn, is

echter niet geheel na te gaan. Hun resultaten en hypothesen, die dus alle
wijzen in een richting van tolereren en niet van ,,minnenyyzijn wel de moeite
v i n het overwegen waard.
Niet alleen de botanische ervaring met de actuele amplitudo's van de verschillende planten stelt ons in staat gevolgtrekkingendte maken omtrent het
mixeu. Onderzoek van zg. levensvormen opent hier belangrijke mogelijkheden om een inzicht te verkrijgen in de reactie Van een plantengemeenschap
als eenheid op zijn omgeving. Onder een levensvorm vat men een groep van
soorten samen, die overeenkomen in een morfologisch herkenbare aanpassing
aan een of meer milieufactoren. ZO is het verschil tussen slappe, welige
waterplanten en stugge woestijnplanten overbekend.
In figuur 3 en het erbij behorende onderschrift is een voorbeeld gegeven
van het werken met levensvormen. Bij de berekening van deze levensvormen,,spectraly is de mate waarin een soort in de gemeenschap voorkomt in rekening gebracht, in dit geval een berekening op basis van presentie. Presentie is
het percentage van de opnamen, die tot een gemeenschap behoren, waarin
de soort is aangetroffen. Plantengemeenschappen beschrijft men namelijk het
best door soortenlijsten van verwante concrete vegetaties tabellarisch te rangschikken en aldus onderling te vergelijken. Bij voorkeur vermeldt men tijdens
de opname van zo'n soortenlijst in het veld,per soort iets over de bedekking
of frequentie, wijze van groepering, fenologie, enz.
De hier gebruikte levensvormen (,,hydrotypeny') zijn ontworpen door de
Deen Iversen (1936). Het zijn overigens in het bijzonder de Denen geweest,
die reeds vroeg (Warming, 1908;Raunkiaei-, 1934) studie van levensvormen
hebben gemaakt. Het hydrotypensysteem van Iversen berust op de aanpassing aan de factor water, zowel wat overlast als een tekort betreft. Hoofdcriteria zijn de mate waarin de plant van steunweefsel is voorzien, de verhouding tussen wortels en spruit en het al of niet aanwezig zijn van luchtkanalen in de wortels die de plant (bij wateroverlast) onafhankelijk maken
van lucht in de bodem. Het hydrotypensysteem voldoet redelijk aan de eis
van duidelijk morfologische herkenbaarheid. De skleromorfie wordt geschat
door met stoom van 100 de plant te doden en dan de mate van slapheid te
schatten in drie klassen. Het voorbeeld (fig. 3) betreft een droge vegetatie op
stuifiand, een (droge) Callunaheide, een (vochtige) Ericaheide, een pesodiek droogvallend ven en een vegetatie uit het zoetwatergetijdengebied, waar
een schommeling in waterstand optreedt met een nagenoeg gelijke amplitudo
als in het ven, maar met een veel grotere frequentie. Duidelijk blijkt, dat van
het Co~nekhoretumnaar het ven de aan de waterfactor aangepaste soorten
toenemen. Opvallend is het samengaan van extremen bij de ,,ven"-vegetatie.
De Zeer grote milieuverschillen, die deze standplaats in de loop van het jaar
ondergaat, nl. van open watervlakte in de winter tot volkomen droge bodem
in de zomer, is hiervan kennelijk de oorzaak. De getijdenvegetatie, onderhevig aan dagelijkse schommelingen, blijkt een veel gelijkmatiger (eentoppige) curvetevertOnenysamenhangend met het veel gelijkmatiger milieu. Hierbij valt?Og op te merken, dat het gebruik van levensvormen ons in staat stelt
bestaande uit totaal verschillende planten met elkaar te
ken. (zo bijv. fig. 3 : IV en V). Dit is vooral van belang bij vergelijcng van
miUeus, via de vegefatie, in ver uiteengelegen gebieden met een geheel verschillende plantengeografische geschiedenis. Door Zonneveld (1959) zijn nog
andere
gegeven van het gebruik van levensvormen staande
onder de mechanische invloed van stroom en golfslag. Een voorbeeld van het
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Fig. 3.
Enkele voorbeelden van spectra van levensvormen gebaseerd op de
factor water (hydrotypen volgens Iversen, 1936).
I t/m IV volgens nog niet gepubliceerde onderzoekingen op de
Calmthoutse Heide door I. S. Zonneveld en J. F. Bannink.
V naar Zonneveld, 1959 (i.v.).
Some examples of spectra of life f o r m based on thefactor water (hydrotypes
according to Iversen, 1936).
I to I V inclusive according to still unpubltshed investigations on the Calmthout
Heide by I. S. <onneveld and J. F. Bannink.
V according to <onneveld, 1959 (in preparation).

I

Gemeenschap van Polytrichurn piliforum en Agrostis canina var. arida. Pioniervegetatie op stuifzand (vgl. Corynophoretum canescens, Twen, 1928).
Communily of P~l~trichumpiliforum
and Agrostis canina uur. arida. Initia1 uegetation on shifiing
sand (CP.Corynopl~orefumcanescens, Tüxen, 1928).
11 Gemeenschap van Calluna vulgaris en Hypnum cupressiforme. Hoog gelegen heide
(vgl. Calluneto-genistetum Tüxen, 1937).
Communily o f Calluna vulgaik and Hypnunr cupr~ss&rme. High-hing heath (CP. Callunelogenklefum, Tüxen, 1937).
111 Gemeenschap van Erica tetralis en Molinia coemlea. Laag gelegen heide (vgl. Ericetum tetralis Schwickerath 1933).
Communily of krica tctralix an; Molinia coerulea. Low-hing heath (CP. Ericelum lelralix,
Schwickeroth, 1933).
IV Gemeenschap van Molinia coerulea, Drosera intermedia en Rhynchospora fusca.
Periodiek geïnundeerde venbodem (verg. Scheuchzerion palustris, Nordhap?, 1936)Communily of Molinia coerulea, Drosera intermedia and Rhyncliospora fusca. Pertod~calbtnunda!edjën soil (cp. Scheuckerion palustrk, Nordhagm, 1936).
V Gemeenschap van Phalaris arundinacea en Epilobium hirsutum. Periodiek overstroomde oeverwalvegetatie in het zoetwatergetijdengebied.
~ommunilyof Phalaris anindinacea and Epilobiunt hirsutum. Periodically inundafed leuee oegelation in thefresh waler lidal area.
E = Euxerofyten, planten met zeer sterk ontwikkeld wortelstelsel.
Euxerophytes, plants wilh uery sfrongiy deueloped roof syslem
L = Lichenen (korstmossen)
Lichens
He = Hemixerofyten, planten met sterk ontwikkeld steunweefsel (bestand tegen verwelking).
Hemixerophyíes, planfs w i f h sfrongly deueIopedsclerenchyma (wilt-proof).
B = Bladmossen / Mtuci
M = Mesoxerofyten, planten met matig ontwikkeld steunweefsel
Mesoxeropltyles, planrs with moderateiy deueloped sclerenchyma.
F = Polieuze levermossen / Foliaceous Hepaiiceae
H = Hygrofyten, planten met weinig ontwikkeld steunweefsel
H~grophyles,planls with litile developed sclerenchyma
T = Telmatofyten, planten met luchtkanalen in d e onderaardse delen
Telmaiopltyles, planis witli air tubes in sub-lerranean ports
V = Veenmossen / Pealtnosses
A = Amfifyten, planten met aan lucht en water aangepaste bladeren
~mphip$les, plants wilh Ieaues adopted 10 air and water
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gebruik van de levensvormen van Raunkiaer vindt men o.a. bij Sissingh
(1952). Een van de taken van de vegetatiekunde is het zoeken naar kenmerken en methoden om levensvormensystemen voor het indiceren van allerlei
m~lieufactorente kunnen opstellen. De gedachte, die men in oudere literatuur en soms nu nog wel tegenkomt, dat er één soort systeem van levensvormen zou bestaan, nl. dat van Raunkiaer, in hoofdzaak op de factor kli-

maat ingesteld, is onjuist (zie ook Iversen, 1936). Deze gedachte hangt ten
dele samen met de mening, dat men een algemene classificatie van de vegetatie synsystematisch uitsluitend op basis van levensvormen zou moeten
maken, iets wat we in het voorgaande, op grond van het te grote aantal onzekerheden en het daardoor te speculatieve element, hebben verworpen.
5. PRAKTISCHE TOEPASSING
Uit de voorgaande beschouwingen kan blijken, dat de vegetatie in staat is OP
eigen wijze een typering van het milieu te geven. Daar de bodem een zeer belangrijke milieufactor is, kan de vegetatie verschil in bodemgesteldheid indiceren. I n dit opzicht kan de vegetatie dus hulp bieden bij de bodemkartering.,
ZOZal, Wanneer een zeer nauwe correlatie optreedt tussen de te onderscheiden bodemtypen en de vegetatie, deze laatste, die in tegenstelling tot het
bodemprofiel direct zichtbaar is, veel hulp kunnen bieden bij de kartering.
Dit geldt zowel bij kartering direct in het veld als via luchtfoto-interpretatie.
Voorts kan de vegetatie ook bij de opstelling van bodemtypen een rol spelen
doordat men attent wordt gemaakt op verschillen, die anders wellicht over
het hoofd gezien zouden kunnen worden. Daarnaast kunnen er ecologische
verschillen door de vegetatie worden geïndiceerd, die moeilijk of niet morfo:
logisch in het profiel waar te nemen en daardoor niet bestudeerbaar zijn. In
dit geval geeft de vegetatiekartering dus een zelfstandige aanvulling van de
bodemkaart, waardoor zij zelfstandig als basis voor landclassificatie kan
dienst doen. Dit behoeft niet alleen verschillen in bodem te betreffen, maar,
daar de vegetatie een reactie weergeeft op het gehele milieu, dus ook op de
buiten de bodem werkzame milieufactoren, zullen verschillen in bodem- en
vegetatiekaart juist op die andere milieufactoren kunnen berusten, bijv. de
antropogene invloed. I n het graslandonderzoek en kartering zijn vele voorbeelden hiervan te vinden (zie voor ons land o.a. publikaties van D. M. de
Vries, 1949; Kruyne en De Vries, 1956; Th. A. de Boer, 1956). Van al
deze aspecten hopen we in de toekomst voorbeelden te publiceren. Zie bijv.
Zonneveld, 1959.
Een belangrijke toepassing van de kennis van vegetatie (bijv. de onkruidvegetatie onder landbouwgewassen, de grasland- en bosvegetatie) kan de
controle zijn op het resultaat van cultuurmaatregelen, zoals ontwatering, bevloeiing, bemesting, ontzilting (zie o.a. Schulte-Wulwer, 1954; Ellenberg,
1954). Rode (1956) beschrijft het gebruik van de vegetatie als indicator bij
de ontzilting van steppen. In ons land geeft de vegetatie van bijv. de sloten
een inzicht in de verbreiding van zoute kwel.
Ellenberg (1952) geeft een voorbeeld van de invloed van grondwaterverlaging op het grasbestand.
Een belangrijk verschil tussen bodemkaart en vegetatiekaart is, dat bij de
eerste veelal die kenmerken worden weergegeven, die niet snel kunnen veranderen. In de bodem z t n voorts vaak kenmerken aanwezig (bijv. inspoelingshorizonten), die niets meer met de thans inwerkende milieufactoren
hebben te n~aken-De vegetatie daarentegen stelt veel sneller een evenwicht
in met de actueel werkende groeiplaatsfactoren. Ook worden kleine verschillenin macro- en microklimaat scherper door de vegetatie geïndiceerd dan
de bodem (Lemée, 1954). Daarom is vooral in een sterk door de mens
beïnvloed landschap de vegetatiekaart een veel meer ,,up t0 date" document
dan de bodemkaart. Dit houdt zowel voor- als nadelen in. Immers,
de vegetatiekaart directer.het volledige actuele milieu aan ; de bodem54
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kartering daarentegen is beter in staat direct potentiële eigenschappen van
het milieu, althans voorzover het substraat betreffende, weer te geven. Er zij
duidelijk gesteld, dat een zo volledig mogelijke correlatie van bodem- en
vegetatiekaart dus niet het uiteindelijke ideaal kan zijn. Toch treft men deze
onjuiste mening wijd verbreid aan. Echter juist het verschil tussen beide methoden van milieu-onderzoek verheft een combinatie van beide tot een hogere
orde van nauwkeurigheid. Het verschillend resultaat, dat bij onderzoek van
een bepaalde groeiplaats wordt bereikt, leidt nl. tot dieper inzicht in de oecologische problemen. I n sommige gevallen kan het zin hebben het bodem- en
vegetatiekundig onderzoek zodanig te laten samenvallen, dat men eenheden
onderscheidt op grond van een complex van kenmerken, die deels aan de
vegetatie, deels aan de bodem zijn ontleend (geobiocenosen, o.a. Scamoni,
1955 en daar geciteerde lit., o.a. Dokouchajev, ook mondelinge mededelingen
van Kundler, Eberswalde en Lobova, Moskou). I n gebieden met een vrij
statische vegetatie (bos- en natuurlandschappen) vooral daar waar nog
slechts weinig concrete gegevens bekend zijn en weinig kennis van bodem en
vegetatie bestaat, kan deze methode een goede basis voor een landclassificatie
odeveren.
' U i t het voorgaande moge duidelijk zijn, dat een instituut voor bodemkundig onderzoek onvolledig is, wanneer er geen aandacht wordt besteed aan
mogelijkheden, die de vegetatiestudie bij het onderzoek naar de bodem biedt
en de rol, die vegetatiekartering naast de bodemkartering kan vervullen voor
de karakterisering van het (al of niet uit landbouwkundig oogpunt belangrijke) milieu.
I n het kader van de Stichting voor Bodemkartering zijn dan ook sinds
enige tijd onderzoekingen begonnen, die de studie van de samenhang tussen
vegetatie- en bodemtypen tot doel hebben.
Daarbij wordt zowel de meer natuurlijke als de volkomen onder antropogene invloed staande onkruidvegetatie in beschouwing genomen. De eerstkomende tijd zal in het bijzonder aan de indicatie van de factor water aandacht worden besteed. In samenwerking met andere instanties die zich met
vegetatiestudies bezighouden, hopen we op deze wijze een bijdrage te kunnen leveren zowel voor de bodem- en vegetatiekunde zelf als voor de praktijk van de landbouw.
Afgesloten voorjaar 1957

Summary
Ecology and soil science are related sciences. They use similar methods and
study similar objects. The factors influencing the objects of study are partly
the Same (climate, hydrology, man, time, animals etc.). The soil itself is a
milieu factor for the vegetation, in revers vegetation is a pedological agent.
I n systematics too, in both sciences the same problems occur, as a consequence of the very complex and highly continuous character of the objects. In
both problems of systematics concerning ,,single value" or ,,taxonomie" SYStems and the use of ph~siographicor genetic principles of classification occur.
In both a classification based on morphometric characteristics, exactly
measurable in the field, has to be prefered (in soil science chemica1 and
physical properties; in ecology fioristic criteria).
vegetation influences soil by producing organic matter. This serves bath
as a building and a binding materia1 ( ~ e a thumus
,
of several kinds) and als0
as a leaching agent. The ratio
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atmosferic water
C from plants
N from plan%
bases from parent material
determines the way of decomposition of organic material (Ponomareva,
1956).
Vegetation als0 provides for a circulation of minerals. According t0 Padenova and larilova (1956), several important soil minerals are formed in plant
bodieS. Soil-water relations can be influenced by vegetation to a high extent.
Vegetation is strongly influenced among other things by the soil. As a consequence it gives indications regarding other factors (climate, etc.) and ecolo&al properties of the soil. ,,Actuala' and ,,potential" amplitude are sharply
to be distinguished. The first mentioned is the ecological range that can be
observed in nature under the normal influence of competition, the latter
occurs only ifcompetition is lacking. So various plants don't actually grow in
their potential optimum as in those places stronger rivals, having their optimum in the same places, are already present.
The study and mapping of the soil as wel1 as of the vegetation are applicable for practica1 purposes. In genera1 vegetation gives more an indication of
the total milieu and changes relatively rapidly with alterations in the milieu
factors (man, hydrology, etc.). Of a certain soil vegetation gives predominantly
indications on actual ecological properties.
Soil mapping of course can also give the potential properties (e.g. what
can be expected after drainage, infiltration, fertilizing etc.), but to a lesser
extent or none about the influence of climate and man as does vegetation. O n
soil maps generally the less tempora1 properties of soil are given. The sirnilarity between the picture given by a soil map and the prevailing natura1 conditions even in strongly cultivated areas, is less rapidly liable to obsolescence
than vegetation maps do as vegetation is to a greater extent susceptible t0
strongly and rapidly changing anthropic influences.
Depending on the aim here vegetation survey, there soil survey wil1 be the
most fruithl way of milieu mapping. I n most cases a combination of both is
preferable. Bath methods of habitat research (mapping included) wiu enrich
each ether as a result of the different way of approaching the Same problems
s0 a combination wil1 lead t0 an achievement which excee& a mere adding
of the separate results. Therefore it is a goed thing that soil survey institutes,
as the Stichting voor Bodemkartering, have the disposal of an ~ ~ ~ l Deo g y
partment.
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O V E R D E OPBOUW EN V O R M I N G
VAN H E T L A A G T E R R A S E N DE O U D E R E H O L O C E N E
A F Z E T T I N G E N I N D E K O P VAN N O O R D - H O L L A N D
On the ConstitutMn and Formation of the Lower Terrace and Older Holocene Deposits in the Northern
Part of North-Holland
doorlby

Ir. P. du Burck
1. I N L E I D I N G

Omtrent de ligging en opbouw van het Jong-Pleistoceen en Holoceen in het
noordelijk deel van Noord-Holland is reeds het een en ander bekend geworden door studiesvan Van Oldenborgh (19 15), Steenhuis (1929), Tesch(1947)
en anderen. Wat betreft de holocene afzettingen, die in West-Friesland aan
of nabij het oppervlak liggen, is in recente tijd wat beter inzicht verkregen.
Het zijn, blijkens archeologische en palynologische gegevens, ten dele subboreale wad- en kwelderafzettingen, die uit westelijke richtingen aangevoerd
werden (Du Burck, Ente en Pons, 1956). Aan de hand van de bestudering
van de wanden van een diepe bouwput bij Julianadorp onder Den Helder,
karteringsgegevens o.a. verkregen door een tweetal diepe sonderingen in De
Zijpe (waarvoor de Geologische Dienst te Haarlem zijn medewerking verleende) en van boorgegevens uit verschillende archieven (GeologischeDienst,
Rijkswaterstaat te Alkmaar, Provinciale Waterstaat te Haarlem, Provinciale
Waterleiding te Haarlem, Nederlandse Spoorwegen), zal hieronder een en
ander medegedeeld worden over het Laagterras en de oudere holocene afzettingen in dit gebied.
De boringen, waarvan gebruik gemaakt werd, zijn in fig. l (bijlage) aangegeven. Deze reikten, voor zover kon worden nagegaan, tot in het Laagterras.
2. H E T LAAGTERRAS EN H E T V E E N - O P - G R O T E R E - D I E P T E

a. Algemeen beeld
Het Laagterras ligt in het noordelijk deel van Noord-Holland betrekkelijk
ondiep hetgeen, in verband gezien met de nabijheid van de pleistocene opduikingen van Texel en Wieringen, niet vreemd is. Bij Den Helder komt het
op veel plaatsen op 5 à 6 m-N.A.P. voor. Uit de bijgevoegde raai (fig. 1)
blijkt, dat de ligging tot vrij ver naar het zuiden relatief ondiep blijft (ca. 10
m-N.A.P.). De onderkant van het basisveen geeft het niveau van het Laag:
terras aan. Waar dit veen in het noorden ontbreekt, geeft de grens tussen klei
en zand het niveau ongeveer aan. Waarschijnlijk zijn deze hiaten in het
basisveen het gevolg van de latere mariene transgressie. Hier en daar wijzen
veenresten erop dat dit veen wel aanwezig was. Ten zuiden van Burgervlot58

