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HETZOETWATERGETIJDENGEBIED
1.1.HetontstaanvandeBiesbosch
InhetHolocene sedimentatiegebied vandeMaasendeRijn ontstond door zandige,kleiigeenvenige afzettingen hetgebied
vande "GrooteWaard", indeMiddeleeuwen eenwelvarend landbouwgebied van ca.40.000ha.
Voortschrijdende inbraken vande zee ten zuidwesten vande
GrooteWaard gaven inde 13 eeeuw aanleiding hetgebied te
bedijken.Indedaaropvolgende transgressiefase vande zee
(vanca.1350 tot 1600)trad kombinatieopvandezeespiegelstijging met klink vandebodem inhetbedijkte gebied enopvulling vande rivierbeddingen.Tesamenmeternstige politieke
twisten enandereongunstige faktorengafde aldusontstane
situatie bijeen extreme stormvloed op 14november 1421het
watergelegenheid hetgebied teveroveren: inhet zuidwesten
brak de zeedoor (Hollands Diep)en inhetnoorden derivieren.
Politieke onenigheid en inefficiënt bestuur belemmerden herstel
vande schade,waardoorgeleidelijk aanverdere dijkdoorbraken
enversterking vande stroomgeulenoptraden eneengrootdeel
vanhetgebied door afslag vandebodem veranderde totde
Biesbosch-zee.
Nog tijdensdeafbraak vanhetoude land door hetwater inhet
centrale en zuidwestelijkdeel vandevoormalige GrooteWaard
leidde sedimentatie,voornamelijk doordeRijn,totaanwassen
enopwassen inhetnoordoosten.Vanuit hetoosten werd weer
land bedijkt,laterook weervanuit het noordwesten
(Dordrecht).Rond 1840was nagenoeg dehele Biesbosch-zee weer
gevuld metop-enaanwassen.
Metdevoortschrijdende sedimentatie vanuit het noordoosten
wijzigde deexploitatie vanhetgebied zichvanvisserij,via
biezencultuur,rietcultuur engriendcultuur totweide-en

akkerbouw.Dezeopeenvolging werd tot1970 nog weerspiegeld
doordegeografische verspreiding vandehoofdarealen vande
verschillende exploitatievormen vanbiezencultuur inhet zuidwestelijk deelvandeBrabantse Biesbosch totlandbouw inhet
noorden enoosten (fig.2 ) .
Inde tweede helftvande 19 eeeuwvond een aanzienlijke
versnelling vande uitbreiding vanhet landbouwgebied plaats
nahet uitgraven vandeNieuwe Merwede (1864-1884),deaanleg
vandeBandijk alsnoordelijke bescherming vandeBrabantse
Biesbosch enhetverleggen vandeMaasmond naardeAmer (18861908). Doordeze waterstaatswerken werd hethydrologisch regiem
indeBiesbosch sterkgewijzigd: aanvankelijk werden sedimentendoorderivieren vanuit hetnoordoosten aangevoerd; nade
uitvoering vandeze werken vanuit het zuiden en zuidwesten.
1.2.Hydrologie
Sindshetontstaan vandeBiesbosch-zee inde loopvande15 e
eeuwheeftde zee tesamenmetderivieren Rijn enMaas invloed
uitgeoefend opdehydrologie vanhetgebied.
Methetvoortschrijden vanhet frontvanderivierdelta in
zuidelijke richting trad afnamevanhet zoutgehalte vanhet
waterop.Daling vande zeespiegel inde regressiefase vanca.
1600-1800 versterkte deze ontwikkeling.Toen inheteind vande
19 e eeuwdoorde aanleg vande spoorbrug overhetHollands
Diepdeze zeearm totdehelftvan zijnbreedte vernauwd werd,
enhetgraven van deNieuwe Merwede endeAmerde invloed van
deRijnenMaasverder naarhetwestenversterkte,wasdezoutinvloed vande zeeopdeBiesbosch bijnageheel buitengesloten.
Degetijdeninvloed bleef echter gehandhaafd totderecente
afsluitingen dooropstuwing vanhetrivierwater,en iswellicht
inde loopder tijden toegenomen doorvermindering vande
vloedkomwerking vandeBiesbosch-zee naarmate de rivierdelta
zichuitbreidde.

Totderecente afsluitingen heerste indeBrabantse Biesbosch
eengetijmet eengemiddeld amplitudovan 1.90 m.
ZONNEVELD (1960)onderscheidtdrie hoofdfaktoren aanhetgetij:
deoverspoelingshoogte,-duuren-frequentie (fig.3 ) .
Deoverspoelingshoogtevan een locatie isrechtstreeks afhankelijkvandehoogteligging tenopzichte vanMHW.*
Degemiddelde overspoelingsduurperoverspoelend getij vormt
bijvrije afwatering eencurve,lopend vanbijna 100%bijMLW,
50% rond -1.00MHW,totca.10%van-0.10 tot+0.20MHW.
De feitelijke overspoelingsduurvanbodems isechter sterk
afhankelijk vandedrainagemogelijkheid vande locatie inverbandmetreliëf en ligt indemeeste kommenvangorzen tussen
30% en 100%bijbodemhoogten van-0.20 tot-1.00MHW.
Deoverspoelingsfrequentiecurve looptvan 100%rond -0.40MHW
via ca.50%rond MHW totca.5%bij+0.20MHW.
Naastdezedrie faktoren isdeexpositievande locatie ten
opzichte van stroming engolfslag eenbelangrijke faktorvande
hydrologie enaanzienvandeoecologiedoorde invloed opde
geomorfologie ende textuurverschillen.
Destroomsnelheden indoorvoerendegeulen bedroegenmaximaal
lim/sec,bij sterke wind 2\ m/sec, maar konden nog beduidend
hoger zijnbijoverspoeling vankaden endijken.
1.3.Sedimentatie
Desedimentatie van zand treedtvoornamelijk op tijdensde
afnamevandevloedstroom,enbijgevolg vooral opde aande
vloedstroomgeëxponeerde plaatsen.Sedimentatie van fijnere
*Verklaring van afkortingenmetbetrekking totbodemhoogten en
waterstanden
N.A.P.= zeeniveau
MHW
=gemiddeld hoogwater:+1.27N.A.P. indeBrabantse
Biesbosch.
MLW
=gemiddeld laagwater:-0.68N.A.P. indeBrabantse
Biesbosch.
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fracties treedtop inrustig water,dusrond het tijdstipvan
hoogwater entijdenshetlangzamedalenvandewaterstand in
relatief slechtgedraineerde enbeschutte kommen.
De sedimentatiesnelheid bedroeg gemiddeld enkele centimeters
per jaar:de zandlaag vande stormvloed van 1953werd in1970
aangetroffenopdiepten van 20tot 50centimeter;eenexperiment van I.s.Zonneveld duidt zelfsop lokaal nog grotere sedimentatiesnelheid, tot40cmklei in12jaar.
Vooral inde jongste ontwikkelingsstadia vangorzen kan snelle
groei vandebodem optreden,wellicht indegrootte-orde van10
cmper jaar.Daarbij kanechterook incidentele afspoeling
van sedimentdoor stormvloedenoptreden.
Naastdegestage invloed vandegemiddelde waardenvandehydrologische faktoren isde invloed van incidentele extreme
waarden uiterstbelangrijk voordegroei-en afbraakprocessen
van het abiotische milieu endaarmee ookvoordepatronenen
processen vanbiotische elementendaarin.
Tijdens aanhoudend lagewaterstanden tengevolge vangeringe
waterafvoer doorderivieren enoostenwind konverstuiving
optreden opkale zandplaten en slikkenmetvorming van kleine
duintjesachterobstakels,biezenpollen en inderandzonesvan
gesloten vegetaties.Daarmee werden (metname inhetvoorjaar)
devestigingsmogelijkhedenvoorpioniersvergroot.
Hogewaterstanden,grote stroomsnelheden en sterkegolfslag ten
gevolgevan noordwestelijke storm konden pioniersvegetaties op
lageplaten weervernietigen en jongegeomorfologischeontwikkelingen tenietdoen,nieuwe initiëren endeoude,hoogste
gorzen nogverderophogen.Dijkdoorbraken,dievan tijd tot
tijddoor hoge stormvloeden veroorzaakt werden,resulteerden in
hetverliesvan een stukpolder (zie fig.4 ) ;rondom dedoorbraakwerd een zanddek indepolder afgezet;deoeversvande
toevoerende kreek raakten sterkonderhevig aan erosie doorhet
overmatig grotedebiet.
De stormvloed van 1februari 1953heeft inhethelebuitendijksegebied (enook invelepolders)een zandlaag afgezetvan

enkelemilimetersdikteopdemeestbeschutte plaatsen,tot
vele centimeters dikte opmeergeëxponeerde plaatsen.
Uiteindelijk had deze stormvloed het Deltaplan totgevolg: de
ondergang vanhetoude zoetwatergetijdengebied.
1.4.Geomorfologie
De sedimentatie inopenwater inhet zoetwatergetijdengebied
resulteert in zandige,convexeopwassen tuseneb-envloedgeulen.Pioniersbegroeiing vanbiezen treedtopvanaf bodemhoogten
van ca.-1.20MHW.Devegetatie convergeert desedimentatie,
waarbijde zandplaat zichlateraal enlijwaarts uitbreidt,en
leidt totdifferentiatievande sedimentatie.Deopwaskrijgt
eenconcave vormmet zandigeoeverwallen eneen kleiigekommet
afwateringsgeulen (fig.5 ) .
Voordegroeiende plaatontstaan nieuwe zandbanken,vande
plaatgescheiden door eendiepe stroomgeul,die steileafslagoeversveroorzaakt rondom dekopvandeplaat.
Deopwassen zijn inditwerk alsvolgt ruwweg geklasseerd op
bodemhoogten:
- zandplaten en slikken:
- biezenplaten en lagegorzen:
(convex resp.concaaf)
- middelhoge gorzen:
- hogegorzen;

hoogte

tot-0.80MHW
-1.00 tot-0.40MHW
-0.60 tot-0.10MHW
-0.30 tot+0.20MHW

(Delaagstewaarden betreffende laagstedelenvandekommen,
dehoogste demaximalehoogtevandeoeverwallen).
Detoenamevandebodemhoogte inde loopvande sedimentatie
gaatgepaard met toenamevandehorizontale differentiatie in
de textuurvande sedimenten,metgeleidelijke toenamevanhet
aandeel vankleine frakties inde sedimenten enmetversterking
vanhetreliëf.Tengevolgevanhetreliëf ende afnamevande
breedte vande stroomgeulen treedt laterale erosieop.

1.5.Bodem
Debodem inhet zoetwatergetijdengebied wordtgekenmerktdoor
rijke differentiatie inhoogteligging,textuur,organische
stofgehalte enrijpingsgraad, zowelvertikaal inhetprofiel,
alshorizontaal indegeomorfologischepatronen.
1.5.a.

Textuur

Deoorsprong vandebodem alsgetijdensedimentgeefteenrijke
microstratificatievan afwisselend zandigeenkleiige lagen.
Daarbij treedtbovendebasale zandplaatondergrond eengradueel
verloop op indeglobale textuur.Hetkleigehalte neemt toein
hogere lagenvandebodem.
Ineen zuivere oeverwal ishetverloop vanhet lutumgehalte van
<10% rond -1.00MHW totca.20%bijMHW.
Ineenkombodem neemthet lutumgehalte toevan ca.20%bij
-1.00 MHW totmaximaal 40%bij-0.20MHW.Deovergang vande
basale zandlaag naardeprimaire komsedimenten isabrupt.
Aandeoppervlakte kunnenopkorte afstand grote textuurverschillen voorkomen bijdeovergang vandeoeverwal naardekom;
openkele plaatsen kandeafstand tussenbodemsmetca.20%
lutumen 35%lutum slechtsvijfmeter bedragen;doorgaans
beslaat zo'novergang echter enige tientallenmeters.
1.5.b. Organische

stof

Tijdensafzetting bevattende sedimentenorganische stof in
uiteenlopende gehalten.Zandige bodems (lutum ^10%) bevatten
totca.5%organische stof.Inslik,met een lutumgehalte tot
ca. 25%,kanhetgehalte organische stof 0,40 tot 1,00 gramper
gram lutumbedragen (ZONNEVELD, 1960).
Tengevolge vandebegroeiing nemen degehalten organische stof
vandebodem toe (secundaireorganische stof),waarbijdoorgaansookdebodemhoogten toenemen,terwijl anderzijds toename
vandebodemrijpingsgraadgepaard gaatmetafnamevandeze
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gehalten.Dehoogsteorganische stofgehalten worden aangetroffen inhoge,slechtgedraineerde kombodems.
I.5.C. Grondwater

en

bodemaevatie

Detweemaal daagse overspoelingvandebodems leidde tothoge
grondwaterstanden inslechtgedraineerde bodems.Indemeest
extrememaar algemeenvoorkomende situaties inlageenmiddelhoge kommen kwamhetwaterniveau nagenoeg nooitbeneden het
maaiveld.
Detegengestelde extreme situatie trofmen aanophogeoeverwallen,waardegrondwaterstand de fluctuaties vanhetoppervlaktewater enigszinsvertraagd engedempt volgde.Tengevolge
vandevertraging indereactiewerd deoeverwal bijhoogwater
overstroomd voordat degrondwaterstand hetmaaiveld bereikthad
enwerd debodemlucht ingesloten.
Deamplitude vandegetijdenbeweging inhetgrondwater varieerdevanmaximaal eenmeter aandeafslagrand van eenhogeoeverwal,totminder dan eendecimeter op 5â10metervandeoever.
Degetijdenbeweging inhetgrondwater isgesuperponeerd op
aanzienlijke fluctuaties (ca.40cm)tengevolge vanhettweewekelijks springtij-ritme (HEYLIGERS, 1955).
Deperiodiek geaereerde zone indebodem werd gekenmerkt door
sterkcontrasterende roestkleuren tussendegrijze tot zwarte
kleurenvandepermanent gereduceerde bodem eronder ende (indien aanwezig)bruinigedoorgaansdoorluchte bodem erboven.De
diktevanderoestlaag varieerde doorgaansvan ca.50cm tot10
cm inoeverwallen envanca.10cm totnihil inkommen.De
roestlaag istebeschouwen alsde zone waarbinnen degrondwaterstanden gemiddeld fluctueren.
1.6.Bodemrijping enklink
Naafzetting worden sedimentenonderhevig aanrijpingsprocessen.Deze zijn aanvankelijk fysisch,laterook chemisch en
biologisch van aard.Demeestbelangrijke vandeze processen is
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de irreversibeleontwatering vankleipartikelsenhumus
(colloïde delen). Ditproceswordtbeschouwd alshethoofdelementvande initiële bodemvorming.
Alskenmerk voordewaterhoudendheid vandebodem wordthetAcijfergebruikt:het totale watergehalte ingram per 100gram
drogegrond.Alskenmerkvoordebodemrijping wordthet n-cijfergebruikt:dehoeveelheid water (ingrammen),die isgeadsorbeerd aaneengramvandekleifractie (vnl. illiet).De
waarde voor nvarieertvan> 2,0 voorgeheel ongerijpte bodems
(vloeibaremodder) tot (.0,1 voorgerijpte bodems (PONSEN
ZONNEVELD, 1965).

Het verband tussen A-cijfer en n - c i j f e r wordt gegeven in de
formule:
A=n L +n b H + p R
Daarin zijn L,HenRdegehalten aanresp.lutum,humusen
overigeminerale delen.De factor b isdeverhouding tussenhet
waterbindend vermogen vanorganische stof envan lutum,enp
hetwaterverbindend vermogen vanoverigemineralenbestanddelen.ZONNEVELD (1960)enPONS&ZONNEVELD (1965)nemenvoorp
degrootte van 0,2 aanengeven eenbepaling vanb=3ä4
vooronderhavige bodems;elderswordtp.R.vervangendoor20,
enwordtvoorbdewaarde 3aangehouden (Zuiderzeewerken,DE
GLOPPER, 1973).
Indediverse beschouwingen wordter steedsvan uitgegaan,dat
dewaarde vande b-factor inverschillende rijpingsstadia (verschillende n-waarden) gelijk is,hoewel geringe afnamebij
humificatieerkend wordt.Hetgrotebelang vandewaarden A,n,
enb is,datdoorde afnamevanhetwatergehalte volumevermindering vandebodem optreedt,waarbijvooral indehoge zware
kommen aanzienlijke klinkmogelijkis.
Ineenbodemmet n = 2 , b = 4 , L = 3 0 , H = 2 0 wordt:
A=2.30 +2.4.20+0,2.50=230.
Treedt indezebodem rijping openomzetting vanorganische
stof,dan ishetmogelijk,datnaverloop van tijd n=1
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enH=15,zodat:
A=1.30+1.4.15+0,2.55=101.
Dezevermindering vanhetwatergehalte halveert bijnahetvolumevandebodem enbeïnvloedt daarmee aanzienlijkdehoogteliggingvanhetmaaiveld.
Voordebepaling vandeteverwachten klink doorbodemrijping
kan (rekening houdend methetdoor luchtgevuldeporievolume)
worden uitgegaanvan:
d,
-r^=
d2

s.v.-,
s.v.2

(DEGLOPPER,1973)

Hierin zijnd^end 2dediktevandebodemlaag inuitgangstoestand,resp.naklink;
s.v.lens.v.2derespectievelijke specifieke voluminavande
bodem,d.i.hetaantalcm 3 ,dat1gramgrond innatuurlijke
ligging inneemt.
Deklinkvandebodem tengevolgevanrijping heefteenaan
sedimentatie tegengesteld effectopdehoogteligging.
Deklink iszelf nietdirect afhankelijk vandesedimentatie.
Omgekeerd isdehoogteligging vandebodem welvanbelang voor
de sedimentatiesnelheid. Dein1.3.genoemde hoge sedimentatiesnelheden resulteren tengevolgevandeklinkdanookniettot
evenredigeverhoging vanhetmaaiveld.
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Overige aspecten

van

bodemrijping.

Bij fysische rijping treedt structuurvorming indebodemop.
Dechemische bodemrijping zet inmetontkalking vandebodem,
verschuiving vandeNO3/NH4-verhouding,fixatievanNH4en
vanK.Een inhetveld duidelijk waarneembaar verschijnsel is
deoxidatievan FeO totFe2Û3,dieoptreedtbijbeluchting van
debodem.
Biologische rijping resulteert inomzetting vanorganischmateriaal enhomogenisatie vandebodem.
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2.DEVERSTORINGVANHETZOETWATERGETIJDENMILIEU
2.1.Veranderingen indehydrologie.
Injuni 1969werd hetVolkerak,vanwaaruitdeeerstevloedstroming hetHollands Diepbereikte,afgesloten.Tengevolge
daarvanverminderde hetgetijde-amplitudo indeBiesboschmet
ongeveer 10cm.
Op 2november 1970werd het spuisluizencomplex vanhet
Haringvliet inbedrijf gesteld.Het streven issindsdienvoornamelijk:nivelleren vandebinnenwaterstanden enbuitensluiten
van zeewater.
De sluizenworden inbeginsel geopend,zolang het zeeniveau
benedenhetniveauvanhetbinnenwater ligt,waarbijmenrekening houdtmetde stroomsnelheden inhetSpui endeDordtse
Kil.
Deregulatie vandewaterafvoer veroorzaakt inhetwestelijk
Haringvlietgebied minofmeerregelmatige variaties indewaterstand.Doorde invloed vandeopen verbinding met zeevande
Dordtse Kildringtviaeenlangeweg nog enig getijdoor totde
Brabantse enDordtse Biesbosch,namelijk ca.20cmgemiddeld
van+0,35 tot+0,55 N.A.P.
Noordelijker gelegen delenvanhet zoetwatergetijdengebied
ondervindenmeer invloed vanhetgetij. Inde Sliedrechtse
Biesbosch totca.80cm inhetwestelijk deel.BijKrimpenaan
deLeken inhetwestelijk deel.BijKrimpen aandeLek enin
hetwestelijk deelvandeOude Maas ishetgetij nog bijna
ongewijzigd ca.150cm.
Doorbelemmering vanhet spuienbijhoge zeewaterstanden tijdensnoordwesterstorm kandooropstuwing hetwaterpeil aanzienlijkoplopen.Eenenkelekeer,voornamelijk inhetnajaarende
winter,kaneenverhoging vanca.100 cm (+1.50N.A.P.)gedurendeenigedagenvoorkomen.Verlaging vandegemiddeldewaterstand doorgeringe rivierafvoer enoostenwind kanminderextremegevolgen hebben.Laagwaterop0.00 N.A.P. (30cmverlaging)
kanbeschouwd worden alsalgemene benedengrens voorhet
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waterpeil.
In fig.7 isdecurvevoordeoverspoelingsfrequentieaangegeven,dieBOKHORST (1974)uitgegevensvanRijkswaterstaatberekendevoordeperiodemei totoktober indejaren 1971,1972en
1973 (meetgegevensvandepeilschrijver Deeneplaat,Nieuwe
Merwede)endegeschatte curvevoordeoverspoelingsfrequentie
voorhetoverige deelvandiejaren.
Inhetalgemeen kandehuidige waterstandsbeweging inde
Biesbosch alsvolgtwordenbeschreven:
Getijca.20cm,schommelend tussen+0.30 en+0.60N.A.P.
Frequent,ca.4dagenpermaand,afwijkingen hetzij naarlagere,danwel naarhogere standen tot+0.20 en+0.70N.A.P.
Incidenteel,gemiddeld 1dag permaand,afwijkingen tot+0.10
en+0.90N.A.P.eneenenkelemaalper jaarca.tweedagen
achtereen tot0.00 en+1.20N.A.P.en sporadisch hoger.
Bijoverschrijding vanhetniveauvanca.+0.70N.A.P.worden
in toenemendemate gorzenoverspoeld,zodatdeBiesbosch als
geheel weer alsvloedkom gaat fungeren.Daardoor treedtdiscontinuïteitop indecurvevoordeoverspoelingsduurbovendit
niveau:degemiddelde overspoelingsduurperoverspoelend getij
neemtboven de+0.70 N.A.P.weertoe.
2.2.Grondwater
Degrondwaterstanden pasten zichaanvankelijk inhet algemeen
snel aanbijdeheersende oppervlaktewaterstanden. Detextuur,
degelaagdheid enderijpingsraad vandeondergrond speleneen
grote rol indereactiesnelheid.Toteen afstand vanca.5
metervandeoevervolgthetgrondwaterniveau hetoppervlaktewaterniveau methoogstensdehalve fluctuatiesnelheid enop
grotere afstand metongeveer eenvijfde toteen tiendevande
fluctuatiesnelheid vanhetoppervlaktewater (fig.8 ) .
Vertikale beweging vangrondwater wordtaanzienlijk belemmerd
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doorkleibandjes inhetprofiel.Horizontale beweging vanhet
grondwater kanvooral optreden door zandlenzen inhetprofiel.
Inhetalgemeen schommeltdegrondwaterstand rond +0.40 tot
+0.50N.A.P.Dedikte vandegeaereerde zonevandebodem isin
demeestebodemsdus sterk toegenomen,inkombodemsopveel
plaatsen zelfsvan nihil naar 40â50cmdikte.
Deroestzone strekt zich uittotdediepste periodiek
geaereerde delenvandebodem,i.e.ca.+0.40N.A.P. inhet
grootstedeelvandebodems.
2.3Versneldebodemrijping
Onmiddellijk nadaling vanhetgrondwaterniveau isde irreversibele wateronttrekking aankleienorganische stofbegonnen.
De sterksteontwikkeling vanderijping vond plaatsaande
oppervlakte vandebodem,naarbeneden afnemend tothetgrondwaterniveau.
De snelle rijping van zwaardere bodems,metmeerdan 20%lutum,
ging gepaard metdevorming vankrimpscheurenmeteenbreedte
tot 1cmeneendiepte totca.10cm inpolygonenmetgevarieerdediameter (10tot30cm).
Waarnemingen metbetrekking totchemische aspecten vandebodemrijping zijnnietverricht.Wel zijner veronderstellingen
getoetst en aannemelijk bevonden,dat tijdensderijpingmangaangebrek kanoptredendoor fixatievanMn ineen inertevorm
endoorovermaat aan zink indebodem (ELEVELD, 1973). Blijkens
een anderonderzoek (FRISSELetal.,1974)bevinden zich inde
bovenlagen van zwarebodems indeBiesbosch zeerhogekwikgehalten (gem.10,4ppm in0-20 cm,lutum ca. 35%), die inde
nieuwe,geaereerde omstandigheden kunnen afnemen doorvervluchtiging vankwik.
Eerdere analysesvanBiesbosch-bodems (DEGROOTetal.,1968)
wezen uit,datookandere zwaremetalen indermategrotehoeveelheden inBiesboschbodemsaanwezig waren,dater nauwelijks
meervanspore-elementen kanwordengesproken:Mn 2600,Zn
3900,Cr760 enCu 470ppm,berekend voor 100%<16 mu
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(ca.65%<2mu).
Welkgedrag deze elementen gedurende de snelle rijping vande
bodemvertonen,isonzeker,maarmobilisatie endusbeschikbaar
komen inhetmilieu behoort totdemogelijkheden.
Deomzetting vanorganische stof istengevolgevandeontwatering vandebovenste lagenvandebodem snel toegenomen. Een
onderzoekvanBokhorstenVan Dijk (BOKHORST,1974)gafte
zien,datdebiologische activiteit indebodem,bepaald door
aantasting vaneiwitdraden encellulosedraden,hethoogstwas
indemeestgerijpte bodemsennaarbeneden inhetprofiel
afnam totnihilopca.20cmbovendegemiddeldegrondwaterstand van+0.40N.A.P.
Dewaterhuishoudingvandebodemsveranderde onder invloed van
de toegenomen bodemrijping inenkelegevallen aanzienlijk.
Bijversnelde rijping doorontwatering vandebodemontstonden,
afhankelijk vanhet lutumgehaltevandebodem,polygone krimpscheuren.Deze traden indeBiesbosch inheteerste jaarnade
afsluiting vooral op inde lage,weinig begroeidebodems.
DEGLOPPER (1973)wijsteropdatdezekrimpscheureneengrote
invloed kunnen uitoefenenopdedoorlatendheid vandebodem.
BokhorstenVan Dijknamen in1972waar,hoedegrondwaterspiegel inhetGorsvanKeizersdijk zich inenkeledagen naeen
overspoelingweergeheel insteldeconformdeoppervlaktewaterstanden.In1974konopdezelfde plaatsworden geconstateerd,
dathetgrondwater dagenlang stabielop+0.40N.A.P.bleef,
terwijl hetoppervlaktewater schommelde rond +0.70N.A.P.Elders, ineengorsmetondiepe zandondergrond en lichterdek
volgde degrondwaterstand hetoppervlaktewater toenechter
geheel inzijnfluctuaties.
De slechte doorlatendheid,diedekleibodem vanhetGorsvan
Keizersdijk vier jaarnadeaanvang vandebodemrijping bezat,
veroorzaakt datditmilieu soms uitgesproken droog kanzijn,
hetgeen inhet (overigens zeerregenachtige) vegetatieseizoen
van 1974ookaandegebrekkige vitaliteit vandevegetatie was
teconstateren.

Deverwachte klink (in100 jaar) indebodemsvarieertvan
enkelecentimetersvoordemeestgerijptegriendbodems enzandigeoeverwallen,totca.20â30cmvoorhoge zwarekombodems.
Dehelftvandeze klink kan zich indeeerste 25jaarnade
afsluiting voordoen (ZONNEVELD,1960;BOKHORST, 1974).Ten
gevolgevandeklink zalde invloed vandeoverspoelingsfactorenvooral opde laagste kombodems naverloop van tijd weer
toenemen.
2.4 Microklimaat
Tengevolgevandeafsluiting vanhetHaringvliet isnietalleendedirekte hydrologische invloed vande zeeuithetbinnenland geweerd.Opgoedegronden kanworden aangenomen,dat
ookhetmicroklimaat aanwijziging onderhevig isgeworden.Met
name indeonderste luchtlagen ishet uitblijvenvanoverspoelingvanbodemsvanbelang,aangezien door lagere luchtvochtigheid dekansopnachtvorst istoegenomen.Vergroting vande
reflectie van infrarode straling doorhetdrogebodemoppervlak
metbladafval heeft indevoorzomerde temperaturen indeonderste lagen aanzienlijk doen toenemen.
Inhetalgemeen iserdussprakevanvergroting vande fluctuaties inhetmicroklimaat boven dedrooggevallen bodems.Anderzijds zalopdeplaatsen,die indenieuweomstandighedenpermanentonder water zijnkomen testaan,sprake zijnvanminder
fluctuatie.
2.5Geomorfologie
Dewijziging vandewaterhuishouding heefteeneindgemaakt aan
degeomorfologischeontwikkelingen,zoalsdie in1.4 zijnbeschreven.Hogergelegendelen zijn tengevolgevanhetrelatief
constante waterniveau aanzienlijk sterker aan afslag onderhevig
dan invroeger tijden.Aan steileoevers,die aanbreed water
zijngelegen treedtafslag opvanmaximaal eenmeter perjaar,
voornamelijk tengevolgevan zuidwestelijke storm engolfslag
door scheepvaart.Hetvandeoevergeërodeerdemateriaal vormt
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een zwakaflopendevoet,aanvankelijk submers,op langereduur
oplopend totboven hetgemiddeldewaterniveau.
Rond hetnieuwehoogwaterniveau treedtaangrootopenwater
ontwikkeling opvan sedimentconcentratiesdoordegecombineerde
werking van stroming engolfslag.Degeomorfologievandeze
banken wordtgekenmerkt doorgeringe afmetingen (enkelemeters)
indwarsdoorsnede. Zolang zeniet zijnbegroeid, zijndeze
banken niet stabiel.Bijeen enkele dagen durende hogerewaterstand kanhetmateriaal weerverplaatst worden en terechtkomen
ineen lijwaartsgelegen gedeelte,doorgaans een stroombed of
eenbegroeideoever.
Tijdens zware storm uithet noordwesten loopthetwaterniveau
sterkopenwordtopdenoordwestelijkeoeverwallen langsgroot
water slib-arm zand gedeponeerd.Dezepakketten kunnenaanzienlijkedikten hebben.OpdeBoerenplaat ende ZuiderJonge Deen
inhet zuidwestelijk deelvandeBrabantse Biesbosch werden in
hetwinterseizoen 1973-1974pakketten afgezetvan 10tot 30cm
dikte,meteenbreedte van ca.5meter.Dezeontwikkeling is
vergelijkbaarmetdevorming vanrivierduinen.
2.6.Schematische weergavevandeveranderingen
ZONNEVELD (1960)gafdeonderlinge positie vandedoorhem in
deBiesbosch onderscheidenvegetatietypen enderelatie van
deze typenmeteen aantalmilieufaktoren aan ineentweedimensionaal schema (fig.11):horizontaal depositie tenopzichte
vanoever (oeverwal)ofkom (textuur endrainageverschillen),
vertikaal depositie tenopzichte vandebodemhoogten.Indit
schema isookeengradient aan tetreffenvan lagegehalten aan
organisch materiaal,tothogegehalten:opde lage,zandige
oevers (platen)tot 5%; inhoge,kleiige kommen tot25%.Ook is
eengradient inrijpingsgraad aan tegeven,die loodrecht opde
organische-stofgradient verlooptvanongerijptopdelageslikplaten totbijnagerijpt opdehoogste oeverwal (fig.6 ) .
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Wordthet schemavan Zonneveld beschouwd alseenkenschetsvan
hetmilieudankanmendewijzigingen inditmilieu tengevolge
vandeafsluiting indit schema aangevendoor extrapolatieof
interpolatie vande aangegeven milieufaktoren naarhun nieuwe
ontwikkeling (fig.9 ) .Opdezewijzewordteenweergaveverkregenvandenieuwe oecologische omstandigheden invergelijking
methetvroegeremilieu.Hetomzettenvandenieuwe getijcurven
naarde juiste schaal (fig.10)geeftdan tenslotte delokalisatie aanvandeveronderstelde nieuwemilieutypen inhetoorspronkelijk schema endaarmee indeoorspronkelijkemilieuc.q.vegetatietypen.
Het zijhierbijopgemerkt,datdeonvergelijkbaarheid vande
samenstelling vandeoverspoelingsfaktorenvoor ennadeafsluiting eeneenduidige interpretatie vandeverkregenmilieuschetsonmogelijkmaakt:hogewaterstanden werdenvroeger na
zesurenweergevolgd door eenveel lagere stand,terwijl een
hogewaterstand indenieuwe omstandigheden somsdagenlang hoog
kanblijven.
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3.REVISIEVANVEGETATIEKUNDIGEGEGEVENS UITDEGETIJDENPERIODE
3.1. Inleiding
Doordiverse auteurs isnaar aanleiding vanhun onderzoekingen
inhet zoetwatergetijdengebied een indeling vanhunopnamemateriaalgemaakt ingemeenschappen. Doordatdaarbij nietbij
voorbaat werd aangesloten opeerdere indelingen beliep in1970
het totaal aantalbeschrevengemeenschappen tegendehonderd.
Hoewel hetaantal exacteduplicaten indeze gemeenschappen
beperkt is (ca. 10),waseropmeerderegronden aanleiding om
een revisie uit tevoeren vanhetopnamemateriaal:
- deverschillende indelingen zijnverrichtmetbetrekking tot
vegetaties inverschillende delenvanhet zoetwatergetijdengebied,terwijlvergelijkbaarheid vandegegevenswenselijk
is;
- verschillende indelingen zijnnaelkaar ineenzelfdegebied
gemaakt,zodatdoor uniformering vande indelingen eenanalysevande successie indevegetatiemogelijk zoukunnen
zijn;
- hetopnamemateriaal,waaropdehonderd gemeenschappengebaseerd zijn,vermeldt slechtsca.150soorten,waarvan ca.50
frequent voorkomen inêênofmeergemeenschappen of inenige
matedifferentiërend zijn ineen indeling.
Voorderevisie isgebruikgemaaktvanderesultaten van
ZONNEVELD (1960);GOTTENBOS,VANHEININGEN &SPONSELEE (1966);
DEBOOIS e.a. (1967); DEBOOISenSAEIJS (1968); CNOSSEN &DE
JONG (1970);WOUDSTRA (1970).
Vergelijking vandevegetaties,die indeverschillendeonderzoeken beschreven zijn,geeft essentiële verschillen tezien.
IndeBrabantse Biesbosch vormenbiezesoorten geïntegreerde
elementen vangorsgemeenschappen. Inverband metde sterke
antropogene invloed opdevegetatiesamenstelling ingorzenmet
rietcultuur werd door ZONNEVELD (1960)eengroeprietgorsgemeenschappenonderscheiden naasteengroepvanmeer natuurlijke
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gorsvegetaties.
IndeSliedrechtse Biesbosch kwamenbiezennauwelijksvoor,en
dan nogduidelijkgeïsoleerd vanoverige vegetatie.Inverband
daarmee zijndaardoor DEBOOISe.a. (1967)opnamendiegekenmerkt wordendoorhetvoorkomen vanbiezen inêëngemeenschap
samengevoegd.
IndeDordtseBiesbosch kwamenbiezen schaarsvoor,merendeels
geïsoleerd van anderevegetaties enonder invloed vanbiezencultuurmaatregelen.Doorde achteruitgang vanderietcultuur in
de tijd tussen hetonderzoek van Zonneveld in1950-1953 endat
van DeBooise.a. in1967enDeBooisenSaeijs in1968,werden
tijdensde laatsteonderzoekingen veelvuldig inverschillende
mateverwilderde rietgorzen aangetroffen.Inde latereonderzoeken isdaarom geenonderscheid gemaakt tussencultuurgorsvegetatiesenanderevegetaties.Ten aanzienvandegrienden
zijngeen fundamentele verschillen geconstateerd metbetrekking
totcultuurmaatregelen ofverwilderingsverschijnselen inde
onderscheiden gebieden.
3.2.Methodenenresultaten
Hetprimairedoelvanderevisie was,deverschillende indelingenvanopnamen ingemeenschappen onderling vergelijkbaarte
maken.Hiertoe zijnachtereenvolgensdevolgende stappengenomen indebewerking vanhetmateriaal:
- Uniformerenvande soortenvolgorde inde presentietabellen,
waarbij zoveelmogelijkdehoofdlijnen vande soortenvolgordenvandeoorspronkelijke tabellen zijnaangehouden.
- Vorming van soortengroepen doorbijelkaar plaatsen vansoorten,die alsdifferentiërende soorten indeverschillende
indelingssystemen overeenkomstig criteria vormen.Aandeze
groepen zijndeoverige soorten toegevoegd overeenkomstig hun
plaats inde uniforme soortenvolgorde tenopzichte vande
differentiërende soorten.Enkeleveranderingen zijn inde
plaatsing aangebracht wanneer combinaties van lokaal
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oecologisch nauwverwante soortenverlorenwarengeraaktbij
devolgordemethode.De soortengroepen zijn aangeduid metde
lettersA t/m P.De samenstelling vande soortengroepen is
vermeld intabel 1ende tabellen 2,3en 4.
- Aandehand vandevolgordevandesoortengroepen zijnalle
beschreven gemeenschappen opvolgordegeplaatst.
- Gemeenschappen,diedoordevertegenwoordiging van soorten
uitdezelfde soortengroepen worden gekarakteriseerd, zijn
samengevoegd ingemeenschapsgroepen;hierbij zijndusde
soortengroepen alsdifferentiërende criteria gebruikt.De
gemeenschapsgroepen zijn aangeduid metde lettersvantwee
(ofdrie)differentiërende soortengroepen (tabellen 2en
3).
- Allegorsopnamenvanbovengenoemde auteurs (met uitzondering
vanopnamenmet alleen soorten uitde soortengroep H) zijn
samen inêëntabelverwerkt terverduidelijking vandekarakteristiek vandegemeenschapsgroepen enalscontrole ophet
behoud vandekarakteristiek vande afzonderlijkegemeenschappenbijgebruik vandenieuwe criteria.Vandeze tabel
iseenpresentietabel gemaakt (tabel 4 ) .Daarbij isalleen
gewerktmetpresentie,nietmet abundantie ofdominantie.
De 137 soorten,waarvan bijderevisiegebruik isgemaakt,
zijn samengevat in14soortengroepen,waarvan 12eengedeeltelijkofgeheeldifferentiërende functiehebben enëênalsbegeleider een indicatorische waardevoordifferentiatieheeft.
De101gemeenschappen,diedoordevorengenoemde auteurs zijn
onderscheiden,zijn samengevat in17gemeenschapsgroepen,waarvan 10vangorsvegetaties en7vangriendvegetaties.
Bijde samenstellingvande tabelvandeopnamenvangorsvegetatiesbleken inhetalgemeen deopnamen bijhetgebruik vande
nieuwedifferentiërendecriteriabinnendie gemeenschapsgroepen
teblijven,waartoe zijvolgensdeplaatsing vandeoorspronkelijkegemeenschappen behoren.Slechts tweevandegemeenschap-
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pen zijn indenieuwe indeling geheel verloren gegaan,voornamelijk tengevolge vande,tenaanzien vandegemeenschap,
nieuwedifferentiërendecriteria.Ditbetreftde gemeenschappen
Ree (ZONNEVELD,1960)en5b (WOUDSTRA, 1970). Daarnaast zijnde
opnamenvanenkele anderegemeenschappen overmeerdere groepen
verdeeld, zonderdatdeoorspronkelijkbeschreven gemeenschap
verloren raakte (Rdf,Re,Rb,ZONNEVELD, 1960).
De invergelijking metgorsvegetaties geringe diversiteit van
griendvegetaties maaktehetoverbodig deopnamen vangriendvegetaties alle inéén tabel teordenen.Geenvandeoorspronkelijke beschreven gemeenschappen zou uitëënvallen door revisievan alleopnamen afzonderlijk,terwijlmeer informatie over
relaties tussen soortenonderling of tussen soorten enmilieu
aldusevenmin teverkrijgen is.
3.3.Gorsvegetaties
ZONNEVELD (1960)geeftde relaties tussendegemeenschappen en
hetmilieu aan ineen tweedimensionaal schema (fig.11).Verschillen indevegetatiesamenstelling worden daarbijgecorreleerd aan enerzijds debodemhoogte tenopzichte van MHW (overspoelhoogte en-frequentie) enanderzijds de lokalisatie ten
aanzien vandrainagemogelijkheid (oeverwal-kom;overspoelingsduur). Deafzonderlijke schema'svoorbiezengorzen enruigten,
voor rietgorzen envoorgrienden zijn tebeschouwen alsweergavenvaneenderdedimensie,debeheersinvloed.
Doorhetachterwege latenvanderietcultuur inde tijd na
Zonneveld'sonderzoek, ishet aanvankelijk duidelijke verschil
tussen cultuur-ennatuurlijke vegetatievervaagd toteenaantal kleinere graduele verschillen.
Ten aanzienvandegorsgemeenschappen heeftdit totgevolg,dat
de "derde dimensie" nietmeer kanworden aangegeven doorhet
gebruik vanverschillende schema's voor cultuur- ennatuurlijke
vegetaties,hoewel het aspect nog nietverdwenen is,blijkens
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ondermeerdeheterogeniteitvandegemeenschapsgroep Kh.
Eventueel zou inditverband vangroepKheen gemeenschapsgroep
H kunnenworden afgesplitst,bevattend degemeenschappen G6,G
5q,G 5,G 4,G 3,G 2 (Zonneveld)enV,VI,VII,VIII
(DeBoois e.a.). Dezegemeenschappen bevatten alléén soorten
uitsoortengroep H.Dezegemeenschappen kwamenvooralonderinvloed vancultuurmaatregelen voor,maarook tengevolgevan
natuurlijkecondities.
Evenalsdedoor Zonneveld onderscheiden gemeenschappen kunnen
degemeenschapsgroepen eveneens ineenoecologisch schemawordengecorreleerd aanhetmilieu (fig.12).Dit schema laatzich
vormen uitgegevensvanveldwaarnemingen enerzijdsenuitde
verdeling vande soortengroepen overde gemeenschapsgroepen
anderzijds,uitgaande vanvierhoekpunten inhet schema (fig.
13).
laag,oever(-wal): soortengroep A,
gemeenschapsgroep Ad.
hoog,oever(-wal): soortengroep 0(L),gemeenschapsgroep Nh(Lh).
laag,extreme kom: soortengroep B(C),gemeenschapsgroep Ab.
hoog,extreme kom: soortengroep F,
gemeenschapsgroep Fh.
Deaanduidingen vandehoogteligging vande gemeenschapsgroepen
tenopzichte vanMHW zijnglobale benaderingen opgrond van
veldwaarnemingen betreffende hetvoorkomen vanafzonderlijke
gemeenschappen en soorten.Voornamelijk zijnvan laag naarhoog
devolgende hoogtelijnen belangrijk:
-1.20mMHW:benedengrens van biezenvegetaties
-0.70mMHW:benedengrensvan Typha latifolia
indekom
envan Phalavis
arundinaaea opdeoeverwal
-0.40mMHW:bovengrens vanbiezenvegetaties (groep A); benedengrensvan ruigtekruiden (soortengroep KenJ ) ,
van riet inkommen,van Glyaevia
maxima
-0.20m MHW:benedengrens van ruigtekruiden van soortengroep L;
bovengrensvan soortengroepen FenG
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(0.00mMHW:benedengrensvan Heraaleum
ephondylium)
+0.20mMHW:benedengrens vangroepO;bovengrens vandominantievanriet.
Ten aanzienvandewaterhuishouding hebbendeze hoogtelijnen
de
volgende implicaties:
-1.20mMHWenlager:meerdan 50%overspoelingsduurbijvrije
afwatering
-0.40mMHWenlager:100%overspoelingsfrequentie
0.00mMHW
:50%overspoelingsfrequentie
+0.20mMHWenhoger:minder dan 20%overspoelingsfrequentie;
overspoelingsduurperoverspoelend tij
ca.2uur.
Hoeweldezeoverspoelingsfactoren hier slechts ingemiddelden
zijn uitgedrukt,hetgeen betekentdater indehelftvande
gevallenmeer, inde andere helftminderoverspoeling optreedt,
heefteen aantal soortenduidelijke,scherpe begrenzingenvan
debodemhoogten,waarbij zijvoorkomen.Vandevolgende soorten
isdiebegrenzing vrijnauwkeurig bekend:
Bodemhoogte t.o.v.MHW
Minimum
Maximum
O 1 Thaliatrum flavum
L 6 Heraaleumephondylium

+0.20m
0.00m

L 5Anthrisaus eylveetrie

-0.10m

L 2 Urtioa dioioa

-0.20m

K11 Epilobium hireutum

-0.30m

J 1 Staahys palustris

-0.40m

G 1 Typha latifolia

-0.70m

-0.20m

F 1 Sparganiumerectum

-0.70m

-0.40m

A 2Sairpue maritimus

-1.10m

-0.40m

A 1 SairpuB triqueter

-1.10m

-0.80m
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Andere soortenhebbenminder scherpe begrenzingen tenaanzien
vandebodemhoogte vanhun standplaatsen,ofkomen zoschaars
voor datdebegrenzingen niet zijnopgevallen.Voordezesoortenkanhetoecologisch amplitudometbetrekking totoverspoelingsfactorenworden afgeleid uitcombinatie van depresentietabel (per soortengroep) enhetoecologisch schema.
Rietcultuur
Indegecombineerde presentietabel vangorsgemeenschappen (tabel 12)zijnde Phvagmites - Caltha vegetaties nietafzonderlijk opgenomen.Voorzoverdezevegetaties van natuurlijke
oorsprong zijn,treftmen erdoorgaans enkele soorten vansoortengroepK inaan.Mede inaanmerking genomen,datdegemeenschapsgroep Khvoornamelijk gekenmerkt wordtdoorhetontbreken
vananderedifferentiërende soortengroepen,zijndevegetaties
vanechte rietgorzen ingemeenschapsgroep Khondergebracht.De
rietcultuurgorzen passenniet inhetoecologisch schema:terwijldenatuurlijke rietgorzen inhet algemeen tenaanzienvan
bodemhoogte enplaats tenopzichte vandeafwatering inhet
laagstegedeelte vangemeenschapsgroep Khvallen, zijnde cultuurgorzengelokaliseerd opplaatsen,waarvannaturevegetatiesvandegemeenchapsgroepen Kh,Gk,Fh,AkofAgbehoren
voor tekomen.Doorbegreppeling vandebodem wordtdepotentiëlevegetatie beperkt totKhenAk,doordeoverigemaatregelen (inplanten van riet,wieden en snijden)wordtdeconcurrentiepositie van andere soorten dandievan soortengroep Hnog
verder teruggedrongen,terwijl voor riet, Caltha,
Cavdamine
amava, Poa tvivialis
en Ranunculus f-Laar-ia (soortengroepH)eengeschiktmilieuwordtgeschapen.Deoptimale hydrologische condities lopenvoordeze soortenechter uitëênen
wordenvoor rieten Caltha aangetroffen inhetkommilieu,
voordeoverige soortenop (middel)hogeoeverwallen.
Verwaarlozing vancultuurgorzen leidt totachteruitgang vande
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kwaliteit vanhet rieten infiltratie van soortenvangroepK.
Achterwege blijvenvanrietsnijden veroorzaakt achteruitgang
vande abundantie envitaliteit van alle soortenvangroepH.
Alsbijvoortgaande verwaarlozing hetafwateringssysteem niet
meer functioneert, infiltreren soortenvangroepJ,G,enFin
devegetatie enkunnengaandomineren.
Successie
Dooraanslibben enopslibbengroeit een zandplaat uit toteen
geomorfologischgedifferentieerd gorsmetoeverwallen,kommen
enkreken.Theoretisch gezien isaanditproces eenallogène
successie vandevegetatiegekoppeld,dieverlooptvangemeenschapsgroepAd viaAkenKh naargemeenschapsgroepLhenNhop
deoeverwallen enviaAg enAgknaarGken Fh indekommen.
Doorantropogene verstoringen vandenatuurlijke successie in
verband metbiezen-,riet-engriendcultuur zijn ergeengorzen,waaropdeze successie volledig heeftkunnenplaatsvinden.
Vooral ishet areaalvangemeenschappen uitdegroep Khdoorde
rietcultuur uitgebreid en zijnhogeregorsvegetatietypen ondervertegenwoordigd doorhetomzetten vanhoge gorzen ingrienden.
Eenaantal waarnemingen duidterop,datook inweinig ofniet
antropogeen beïnvloede vegetaties de theoretisch teveronderstellen successie belemmerd wordtdoor de concurrentiepositie
vanverschillende monocotylenonderling.De fotoserie van
ZONNEVELD (1960,fig.131)vandevegetatie-ontwikkeling opde
Mastgorzengeeft te zien,dateenmaal gevestigde dominante
soorten (Phvagmites,
Phalaris
avundinacea,
Typha
latifolia,
Typha anguetifolia,
Sairpus maritimus en Sairpus
laauetris) lange tijd stand houden indeonderlinge concurrentie,
waarbijhetreedsgevestigd zijnkennelijk vanmeerbelang is
danhet aldan nietoptimaal zijnvandestandplaats.
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Bijgorzen,die aangrootwater liggen,treedtnog eencomplicatieop indesuccessie:door afslag vandeoeverwal zaldein
dehoogte toenemende oeverwal zich inwaarts inhetgorsontwikkelen,dusopmeer komachtigebodemsmetdedaarbij behorende
vegetaties.Bijdeze gorzen zalop lange termijngezienduseen
allogènesuccessie plaatsvinden vanAbviaAg,Agk eneventueel
Gk,naarKhenLh.
Verwildering vanrietcultuurgorzen geefteenveelal snellere
successie teziendan successie tengevolge vansedimentatieprocessen.Deontwikkeling vanhetgorsvanKeizersdijk van
1953 tot 1967 (1970)demonstreert ditduidelijk,zoalsblijkt
uitvergelijking vandekarteringen van ZONNEVELD (1960)en
WOUDSTRA (1970).
Regressie vandevegetatie tengevolgevan afslag enverlaging
vandebodemhoogte treedteveneens snelop.Hetverdwijnenvan
eenminuscuul eilandje (opdehoekvanhetBuitenkooigat enhet
GatvandeHonderd enDertig)gafdevolgende ontwikkeling van
devegetatie tezien:
1965: Phalavis arundinaaea,
Epilobium hivsutum (Kh).
1967: Saivpus mavitimue,
Phalavis
arundinaaea (Ak).
1969: Saivpus mavitimue,
Saivpus tviquetev (Ad).
1970: Saivpus tviquetev (Ad).
Deverschillen inde snelheden vanreactiedoordevegetatieop
degewijzigde omstandigheden wordenondermeerverklaard door
deomstandigheid,datverandering vancondities inhetmilieu
op zichnog geen reden totverandering vandebestaandevegetatie is,maarverslechtering wel.
3.4.Griendvegetaties
Grienden zijngevormd door inzettenvan stekhout ingorzen en
intensieve begreppeling (tussenruimte van 3â4meter,diepte
tot1meter)vandebodem,eventueel aangevuld doorhet leggen
van kadenmet zelflozendeduikersomhetgebied.Hetgevolg van
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hetbeheervandewaterhuishouding blijktondermeer inhoogtebodemaëratiediagrammen (ZONNEVELD,1960:fig.137Aen E): de
aëratiediepte vangriendenmetvitaleboomgroeikomtovereen
metdievangorsoeverwallen metdezelfde hoogteligging.
Innatuurlijke edafische omstandigheden zouhetoptredenvan
wilgenbegroeiing dusmogelijk zijnopde smalle oeverwallen van
middelhoge enhogegorzen.Daarontstond danook ingeringe
mate semi-spontane opslag vanwilgen uitaangedreven bossen
griendhout,afgehakte takkenen (vooral)aanlegpalen.Ditleiddeopgorzen die reeds langere tijdverwilderd waren totverspreid voorkomen vanmerendeels struikvormige wilgen,voorname-

lijk Salix

dasycladoe.

Devegetaties vandegrienden kunnen echter niet losgezien
worden vande antropogene oorsprong en instandhouding vande
wilgenëtage.Bijordening vangriendgemeenschappen volgens
dezelfde criteria alsgorsgemeenschappen (zie tabel 15)blijkt
grote overeenkomst indezevegetaties.Inhetbewerktemateriaalwerden talvanopnamen aangetroffendie zich,afgezienvan
deaanwezigheid vanwilgen,slechtsdoor abundantieverschillen
onderscheiden vanopnamenvangorsvegetaties.Inhet algemeen
echter zijngriendvegetaties duidelijk afwijkend vangorsvegetatiesdoor hetontbreken vande ingorzen veelal dominante
telmatofyten Saivpus spp.t Spavganium eveetum, Typha angustifolia,
Typha latifolia,
Glyaevia maxima en Phragmites
auetralis.
Evenals bijgorsvegetaties hangen bijgriendvegetatiesverschillen samenmetoverspoelingshoogteendrainagemogelijkheid vandebodem.Hierbij duidtde aanwezigheid van
soorten uitdegroepen D,L,NenOdeoverspoelingshoogteaan
(vangroot naar nihil)en uitdegroepen E,F,GenJrelatief
slechtedrainage.
Doorde regulatie vandewaterhuishouding ingrienden vormthet
voorkomen vanbepaalde soortengeen eenduidige indicatievande
bodemhoogte tenopzichte vanMHW.Ook kunnenverschillen in
drainage nietbeschouwd worden alsverschillen inplaatsten
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opzichte vanoeverwal ofkom.Devermelding vandegemeenschapsgroepen vangrienden (Saliaetum
albae) bijhet
oecologisch schemavan fig.12heeftdanook alleen waardevoor
vergelijking vandegriendvegetaties inhunonderling verband
tenopzichte vanoverspoelingsfactoren,enhoudtgeen weergave
invandedirecte invloed vangriendcultuur opvegetaties,die
opovereenkomstige plaatsen inhet schemavandegorzen staan
aangegeven.
Verwaarlozing vandecultuur ingriendenmanifesteert zich
primair doorhetbuiten werking rakenvanhet drainagesysteem
envandekaden.Ditresulteert intoenamevandeoverspoelingsduur en-frequentie.Alsgevolg hiervan stagneert degroei
vandewilgen.Soorten vandegroepenJenE (enD)tredenop
als indicatoren van slechte drainage en inextreme gevallende
soorten Epilobium hirsutum en Phalaris
arundinaaea,
Phragmites,
Typha latifolia
en Sparganium ereotum als
indicatoren vanrelatieve lichtrijkdom inhetgrien tengevolge
van afsterven vanwilgen.
Kenmerken vangoed onderhouden cultuurgrienden zijnondermeer:
hetontbreken vandebovengenoemde soorten;sterke ontwikkeling
van Caltha palustris
inlaag gelegen grienden,van Poa
trivialis
en Cardamine amara inmiddelhoge grienden,
envan Rumex obtusifolius
en Anthrisaus
sylvestris.
Dezedominantieverschijnselenhangen samenmetde lichtrijkdom
vandecultuurgrienden inhetvoorjaar enmethetmaaienvande
vegetatie inelkeerste jaar nahethakkenvanhetgriendhout.
Frequentmaaien van kaden leidt tot uitbreiding vanondermeer
Cireaea lutetiana,
Carex remota en kleine Gramineae
en totachteruitgang vanonder andere: Rubus
aaesius,
Thaliatrum
flavum, Filipendula
ulmaria,
Urtica
dioiaa.
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Zowelincultuurgriendenalsinverwilderde grienden kwamen
overgroteoppervlakten geheel kruidenloze stukkenvoor,waarbijhetontbrekenvandekruidlaag hetgevolg wasvan lichtgebrekenongunstige samenstellingvan
deoverspoelingsfaktoren.
3.5.Classificatie*
Deherzieningvandevegetatiekundige gegevensvan hetvoormalige zoetwatergetijdengebied maakteenrevisievan
declassificatiemogelijk.Deveranderingen,die
nadesyntaxonomische
beschrijving door ZONNEVELD (1960)in
desyntaxonomievan deze
vegetaties zijnaangebrachtinWESTHOFF&DENHELD (1969),
makeneentoetsingvandeze nieuweopvattingenaanhetmateriaalookwenselijk.
Hetvoornaamste uitgangsmateriaal dathiergebruiktisvoor
herzieningvan
desyntaxonomie bestaat uitdepublikaties
van
BOER (1942), ZONNEVELD (1960),VANDONSELAAR (1961),
KOP
(1961), DOING (1962),WESTHOFF&DENHELD (1969)enderesultatenvan onderhavig werk.
3.5.a. Gorzen
ZONNEVELD (1960)brachtBiesbosch-gorsvegetaties onderin:
- Valer-iano-Filipenduletum (gemeenschap: Ra)
(gemeenschapsgroep: Nh).
- intermediair tussen Valer-iano-Filipenduletum
en Sairpo-Phragmitetum (Rb)—(Lh, KH, Ak).
- Sairpo-Phragmitetum oalthetosum
(Reh, Re,Ree,Rf, Rdf)
(FH, Ab).
- Saivpetum triquetri et maritimi
subass. seneaionetosum
paludoeae (Re)—(Ak,Agk).
subass. phalaridetoeum (Rdh)
(Ak,Ad).
subass. typiaum (Rdq)
(Ad).
*Denomenclatuurvansyntaxa is,tenzijandersvermeld,
volgensWESTHOFF&DENHELD,1969.
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- Glyoevio-Spavganion (Rp)
- Phvagmites-oonsoaiatie (G2t/mG6)

(Ab).
(Kh).

DepositievanRbblijktbijdeverspreide indelingvande
betrokken opnamen volgens nieuwe criteria terechtalsintermediairtezijnaangemerkt.Hetonderscheid tussenReenRdh,
voorzoverdatberustop Seneoio paludosus, Lythvum saliaa-

via (groepE)en Phalavis avundinaaea blijkt niet
geheel terecht;doorhetsamenvoorkomenvanReenRdhingemeenschapsgroepAkishetverschilendaarmeedeplaatsing
in
verschillende subassociaties nietrelevant.
DezeclassificatieisdoorWESTHOFF&DENHELD (1969)onveranderd overgenomen,maarde Phvagmites-oonsoaiatie
isdaarbijgenegeerd.VANDONSELAAR (1961)namdeclassificatieeveneensover,enextrapoleerde deze naardevegetatiesmetstagnerend,deelsoligohalien waterdoorhetonderscheidenvaneen
subassociatie Saivpetum tviquetvi

et mavitimi typhetosum,

diedoorWesthoffenDenHeld inhetSaivpetum
mavitimi
(brakmilieu)werd geplaatst (waarVANDONSELAAR (1973) ten
delemeeakkoord gaat).
Beschouwingvandeclassificatievandezoetwatergetijdenvegetatiesinderuimere contextvandesyntaxonomie volgens
WesthoffenDenHeld geefttalvandiscutabele punten.
NaasthetSaivpo-Phvagmitetum
enhet Saivpetum
tviquetvi et mavitimiwordenondermeerals Phvagmition-

associaties vermeld:
- Saivpetum laaustvis

(Saivpus laaustvis

- Typhetumangustifoliae
- Typhetum latifoliae

(Typha

(Typha

ssp.

laaustvis)

angustifolia)

latifolia)

- Saivpetum mavitimi (Saivpus mavitimus, Saivpus
ssp.glauaus, Saivpus laaustvis

ssp.

flevensis)

- Soaiatie van Glyeevia maxima(Glyaeviamaxima).
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laaustvis

Elkvandedoordominantie ofpreferentie kenmerkende soorten
vandeze associatiesvertoontook inbepaalde Biesbosch-vegetatiesdominantie enpreferentie.Omdatdekencombinatiesvan

het Sairpo-Phragmitetum

enhet Sairpetum triquetri

et

maritimi veelal onvoldoende inhetveld en indeopnamen aan
tetreffen zijnom uitsluitsel tegevenomtrent het aldanniet
toteenvandeze associaties behoren vandevegetatie c.q.de
opnamen,isergeen reëelonderscheid tussendeze associaties
ende andere bovengenoemde teconstateren.Hetvermoeden lijkt
danookgewettigd,dathet Sairpo-Phragmitetum
enhet

Sairpetum tviquetvi
et mavitimi enerzijdsenhet Sairpetum laauetris,
Typhetum angustifoliae,
Typhetum
Sairpetum maritimi ende Soaiatie van Glyaeria maxima

latifoliae,

anderzijds nietopovereenkomstig hiërarchisch niveau staan.
Het iszelfs tebetwijfelen,ofersprake isvanhetzelfde
syntaxonomisch systeem bijonderscheiding vande tweegroepen
associaties:daar inde laatstegroepdeassociatie steeds
gekenmerkt wordtdoordedominantie vanêënenkele soort,lijkt
daarbijmeer sprake te zijnvan (con)sociaties,inde zinvan
deSkandinavische school,danvan associaties inde zinvande
Frans-Zwitserse school.
Zeerbevreemdend ishet,dat indeze classificatie welsocia-

tiesvoorkomen (Soaiatie

van Glyaeria maxima, Soaiatie

van

Equisetum fluviatile),
maardathetvolstrekt onloochenbaar
bestaan van een Phragmites-consoaiatie
nietwordtvermeld,zelfs nietbijde subassociaties van het
Scirpo-Phrag-

mitetum.
Het lijktweinig zinvol inditverband verder integaanopde
reedsveelvuldig gewijzigde opvattingen overdeclassificatieprincipes tenaanzien van
Phragmition-associaties
(WESTHOFF &DENHELD,1969,p.135).Voor watbetreftBiesboschgorsvegetaties ishetgoed mogelijk vanhet
Phragmition
alleende associaties Sairpo-Phragmitetum
en
Sairpetum triquetri
et maritimi tebetrekken indeclassificatie.
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Syntaxonomie

van de gemeen schap sgro epen

Devegetatiesvandegorzen inhetzoetwatergetijdengebied
worden gekenmerkt doorhetvoorkomen van Scirpus
triqueter,
Caltha palustris,
Cardamine amara, Callitriahe
stagnatie en
Vauchevia spp. Aanwezigheid vandeze soorten in Phragmition-veqetaties
metbiezen bestempelt deze tot Scirpetum triquetri
et maritimi en indoor andere telmatofyten
gedomineerde Phragmition-veqetaties
tot
Scirpo-Phragmitetum
aalthetosum.
Devegetaties vanNhbehoren tothet
Valeriano-Filipenduletum heracleetosum
Zonneveld 1960;dievan Lhkunnen tothet
Valeriano-Filipenduletum
gerekend worden enwel alssubassociatie aalthetosum subass.nov., inclusief hetdeel
vande Gemeenschap van Epilobium hirsutum en Phalaris
arundinaaea Zonneveld (1960),datVAN DONSELAAR (1961)inhet
Filipendulion
plaatst,onderscheiden vansubass.
hevacleetosum
doorhetontbreken van Filipendula
ulmavia en Thalictrum
flavum endeaanwezigheid van
Caltha palustris.
(Zieookonder 4.A.3.b.: syntaxonomische twistpunten m.b.t.hetverbond
Filipendulion.)
Binnen het Sairpetum triquetri
et maritimi Zonneveld 1960
kunnenvolgens auteurdezesdevolgende subassociatiesonderscheidenworden:
- typiaum Zonneveld 1960 (Ad;kentaxon: Sairpus
triqueter);
- phalaridetosum
Zonneveld 1960,inclusief
senecionetosum paludosae Zonneveld 1960 (Ak;kencombinatie:
Scirpus maritimus,
Phalaris
arundinaaea,
Senecio
paludosus, geen Typha
spp.);
- typhetosum subass.nov.,non sensuVan Donselaar 1961
(Ag,Agk;differentiërende taxa: Typha angustifolia,
Typha
latifolia).
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- bidentetosum

subass.nov., inclusiefde Gemeensahap

van Vevoniaa anagalis-aquatiaa

en Polygonum hydvopipev

Zonneveld 1960 (Ab;Rdf,Rf,RpZonneveld 1960,
r>ia-rijkevariantvanhet Soivpo-Phvagmitetum
sum,diff.taxon: Sagittavia

sagittifolia;

tetaxa: Vevoniaa anagalis-aquatiaa,
Nastuvtium officinalis,

Rovvippa

preferen-

Vevoniaa beaoabunga,
spp.).

Binnenhet Saivpo-Phvagmitetum
aalthetosum
volgende varianten worden onderscheiden:
- Phvagmites-facies

Sagittacaltheto-

kunnen
de

(Kh),
inclusief Phvagmites-aonso-

aiatie eninclusief eengedeelte vande Gemeensahap van
Epilobium hivsutum en Phalavis avundinaeea Zonneveld1960

(Rb).
- r#p?za-facies (Gk; Typha latifolia
angustifolia

en/of Typha

dominant.

- Faciesvan Glyoevia maximaen Spavganium eveotum
ssp.

polyedvum(Fh; Glyaevia of Spavganium

dominant).
3.5.b. Gvienden

Degriendgemeenschappen volgens ZONNEVELD (1960) zijndoorhem
merendeelsinhet Salioetum
albae Issler (1924)1926
geplaatstintwee nieuwe subassociaties:
alismatetosum
(lage type)en aavdaminetosum (middelhoge type).Alleen
deVokwaminhet Cavioeto vemotae-Fvaxinetum
(Alnion
inaanae = Civoaeo-Alnion)
alsnieuwe subassociatie
anthvisaetosum.

BijWESTHOFF &DEN HELD (1969) zijndeze subassociaties terug
tevindenals:
- Saliaetum tviandvo-viminalis

alismatetosum DenHelden

Westhoff 1969 (nadat DOING (1962)er
puvpuveae van had gemaakt).

Alismo-Saliaetum
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- Saliaetum albo-fvagilis
(Salieetum

aavdaminetosumZonneveld1960

tviandvo-viminalis

aavdaminetosumDoing

1962).
- Saliaetum albo-fvagilis
aetum tviando-viminalis

inops Zonneveld1960

(Sali-

aavdaminetosumDoing1962).

- Consovtium van Cavex vemota en Populus nigva Doing1962
{Caviai vemotae-Populetum nigvae Doing1962).

Hetmeestopvallendeaan
dewijzigingen,dieandere auteursaan
dedoor Zonneveld beschreven subassociaties hebben aangebracht,
isweldat
ervoordeze subassociaties zelfgeen nieuwegegevens zijnbijgedragen,endatzijsyntaxonomisch steedsverder
uitelkaardrijven.
Onderhavige studiedoetblijken,dat
degriendgemeenschappenin
hetgetijdengebiedeenduidelijk aaneengesloten reeks typen
vormen,diesterke floristische overeenkomst vertonenmet vegetatietypenvangetijdengorzen.Het
magnietonvermeld blijven,
datop
demeeste plaatsen,waargriendenin
hetgetijdengebied
voorkomen,vannatureeengorsvegetatie behoortvoortekomen
(zie 3.4.)AlsDOING (1962)meerderemalenbetreurt,datde
griendcultuurhetbomenbestand beïnvloed heeft,realiseerthij
zichkennelijk niet,dat
erzondergriendcultuur buiten
de
oeverwallen nauwelijks sprakevanbomenofstruikenzouzijn.
Integendeel meent Doinguit
desamenstellingvan
dekruidlaag
tekunnen concluderen,welke bomenerwelbehoordentegroeien.
Bij uitvoerig onderzoekaangriendenmetsterk uiteenlopende
boomhoogtentengevolgevanhethak-regiemenverwildering
DEBOOIS&SAEIJS 1968;CNOSSEN&DEJONG 1970)werd echter
geen wezenlijk verschil geconstateerd tussen "struweel-vegetaties"en"bos-vegetaties".Desplitsingvandezegriendvegetatiesinverschillende formaties,dieDOING (1962)aanbrengt,
is
dusongewenst.

Z8

Het isduidelijk,datde zoetwatergetijdengrienden indesyntaxonomieeenontwikkeling doormaken,diedemeeste vanhenten
onrechte steedsmeer de statusvanbossen en struwelengeeft,
terwijl zij infloristisch opzichtveelal nauwelijks anders
zijndanwilgenplantages opgorzen.Wel komen indemeestdroge
grienden tevens soortenvoor,die indicatief zijnvoorde
Queveo-Fagetea.
Inaansluiting ophetbestaande systeem
ishet zekergepast,omhetmerendeel vande griendvegetaties
als Salieetum-associaties
tebeschouwen,zoalsdie inhet
verbond Salieion
aVbae zijnondergebracht.
Binnen het Salieion
albae treftmenhet
Salieetum
avenavio-purpuveae
aan,waarvan de soortensamenstelling
afgezien vanhetvoorkomen van Salix purpurea geen enkele
overeenkomst vertoontmetdiewelke normaliter ingetijdegriendenwordt aangetroffen.Detwee andere associaties inhet
Salieion
albae zijnhet Salieetum
tviandvo-viminalis enhet Salieetum
albo-fvagilis,
slechts tenopzichtevanelkaaronderscheiden doordevoorkomende wilgesoorten,althansvolgensWESTHOFF &DENHELD,1969.Doordemerendeelsvrijwillekeurige (economisch bepaalde)antropogeneherkomstvandeze wilgen isditonderscheid voor deNederlandse
situatie irrelevant endienendeassociaties vooralsnog weer
samengevoegd teworden tot Salieetum
albae (Issler,1924)
Meyer Drees,1936.Zoer inruimer (Europees)verband aanleiding zoubestaan omopgrond vanhetzij successiestadia danwel
zonering tothetonderscheiden vanmeerdanéén associatie over
tegaan,zullen dezegekenmerkt dienen teworden doorde floristiekvandekruidlaag.Eenonderscheid innattere endrogere
associaties,conform hethuidige onderscheid van subassociaties,ligtdanvoordehand.Datdegetijdengrienden,waarin
deze karakteristieken gecombineerd voorkomen,daarbij problemen
zullengeven,blijft onvermijdelijk.
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Deonderverdeling dieWesthoff enDenHeld inhet
Saliaetum
triandro-viminalis
veronderstellen ineen subassociatie
rubetosum eneen subassociatie alismatetosum
komt
geheel overeenmetdeonderverdeling volgens Zonneveld ineen
subassociatie aar dami.net osum eneen subassociatie
alismatetoeum
inde associatie Saliaetum
albae
(Issler,1924)Meyer Drees,1936.Er isdusgeen reden,de
onderverdeling volgens ZONNEVELD (1960)tewijzigen.Wel lijkt
hetnuttig tervoorkoming van afdwalen vandehoogstegriendvegetatietypen (Om;Vo: Cariai remotae-Fraxinetum
anthrisoetosum Zonneveld, 1960; Consortium
van Cavex vemota en
populus nigra Doing 1962)deze ook inhet Saliaetum
albae onder tebrengen als subassociatie
filipenduletosum
nom.nov.,waarvoor alsdifferentiërende
taxagelden: Fili-pendula
ulmaria,
Ciraaea
lutetiana,
Thaliatrum
flavum, Sarophu-laria
nodosa; afwezig: Caltha
palustris.
Zeker insamenhang methethiernagestelde overdepositievan
het Saliaion
albae alsgeheel lijktdit een zinvolle
oplossing,waardoorWesthoff enDenHeld wordtgezegd overhet
Consortium van Carex vemota en Populus nigra: "Tot nutoe
alleenbekend uitNederland:Biesbosch",en"Ditconsortium kan
o.i.niet alsassociatie worden beschouwd,daar hetgeenkensoorten ennauwelijksdifferentiërende soortenbezit.Hetkan
ookniet als subassociatie vanhet Cariaeto
remotae-Fraxinetum worden opgevat,wantdaarmede heefthetgeen enkelekenofdifferentiërende soortgemeen".

40

Een synsystematischoverzicht vandegriendvegetaties ziet
er
dan alsvolgtuit:
Dm

Saliaetum albae

alismatetosum

Zonneveld 1960.
Saliaion

Dem (V6,V5)

albae
Lern(V4,V3q) Saliaetum albae aavdaminetoeum

(Alno-

Padion)

Zonneveld 1960.
Lm
Njm (V3r)
Nim (V3,V2)
Om(VI,Vo)

Saliaetum albae

filipenduletosum

nom.nov.
Deze subassociaties hebben allebetrekkingop
degetijdengrienden.Benadruktmoetworden,dat zijals Saliaetum
albaevegetaties nietkenmerkend genoemd kunnenworden.Griendenin
milieu'smetwinteroverspoeling mogen beschouwd worden alsmeer
natuurlijkvan aard dandegetijdengrienden.Hetverdientdan
ook aandacht,dat naastdeze wellicht nog enige (sub)associatiesonderscheiden kunnenworden,ondermeermetbetrekking
tot
de uiterwaardengrienden (zieKOP,1961). Dezevegetaties zijn
syntaxonomisch nauwverwant aande
Maavophovbio-Alnetumvegetaties.
Dehier ingevoerde inperking binnen het Saliaion
albae
door het Saliaetum
triandvo-viminalis
enhet
Saliaetum
albo-fvagilis
(weer)terugtebrengen totêën associatie
Saliaetum
albae, hetontbreken vanovereenkomsten vanhet
Saliaetum
arenavio-puvpuveae
daarmee,en
de(voor
Nederland) zwakke karakteristiek vanverbond,ordeenklasse
op
basisvandesoortensamenstelling vandestruik- c.q. boomlaag,
wekt twijfel aanhetbestaansrecht vandeklasse
Saliaetea
puvpuveae. Hetverdient aanbeveling,het Saliaetum
albaeinhet Alno-Padion ondertebrengen,waar hethierals
subassociatie filipenduletosum
benoemde vegetatietype
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(Consortium
van Carex remota en Populus nigra Doing 1962
etc.,van oorsprong Vo, Cariaeto-Fraxinetum
W.Koch,1926
anthrisaetosum
Zonneveld, 1960,dit is:het hoogstgelegen getijdengriend) doorWESTHOFF &DEN HELD (1969)reedsin
was ondergebracht.
Nieuw isdegedachte aanplaatsing vanhet
Saliaetum-albae
inhet Alno-Padion bepaald niet:oorspronkelijk omvatte de inhoud van het Alno-Padion sensu Knapp,1942
(Br.-Bi.et R.Tx.1943)oodewilgenvloedbossen en-struwelen.
Gezien deveelvuldige plaatsing doorverscheidene auteursvan
debedoelde enverwante gemeenschappen inhetzij de Alnetea
glutinosae,
hetzijde Queroo-Fagetea,
ishet zinvol
het Saliaion
albae alsëêngeheel tehandhaven indevorm
van een onderverbond van het Alno-Padion.
Het onderscheid
tenopzichte van de andere onderverbonden
Ciraaeo-Alnion
en Vimion oavpinifoliae
wordt inhetonderhavige opnamemateriaal gevormd door:
Kensoorten:
Salix alba, S. viminalis,
S. triandra,
S. fragilis,
S. purpurea, S. dasyalados,
Angeliaa arahangeliaa
(binnen de struweel-en bosformaties), Barbarea striata (binnen de struweel- enbosformaties);
Differentiërende soorten:
Rumex obtusifolius
ssp.
sylvestris
Vauaheria
spea.
Callitriahe
stagnalis.
Caltha palustris
(zwakdifferentiërend)
Cardamine amara (zeer zwakdifferentiërend).
Ditonderverbond Saliaion
albae isals alternatief van
plaatsing van het Salioetum
albae inhet
Ciraaeo-Alnion teprefereren wegensde impliciete karakteristiek op
basis vande samenstelling van de struik-c.q. boomlaag.
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Deongetwijfeld nog lange tijd voortdurende polemiek overde
syntaxonomische statusenpositie vanverschillende wilgestruwelen en-bossen kan zichdaardoor binnen eenbeperkt kader
afspelen zonderconsequentiesvoor hetruimereverband.
Overigens leidtbovenstaande manipulatie methet
Salioion
albae reedswel totdenoodzaak om een aantal vandedoor
WESTHOF &DENHELD (1969)genoemdedifferentiërende taxavoor
de Alnetea glutinosae
tenopzichte vande anderebosklassen te latenvervallen.Ditbetreftmetname: Lyaopus
euro-

paeus, Scutellaria

galericulata,

Iris

pseudaaorus en So-

lanum dulcamara. Deze soorten komen inhet Saliaion
albae frequent voor. Het arbitraire onderscheid tussen bossen
en struwelen wasoverigens reedseen zwakkebasisvoorde toepasselijkheid vandeze soorten alsdifferentiërendesoorten.
3.6.Ruimtelijke aspectenvandevegetaties
Verbreidingen vanruimtelijke eenheden invegetaties zoalsdie
totenmet 1970 inhet zoetwatergetijdengebied voorkwamen zijn
doormeerdere auteurs (zieo.m. paragraaf 3.1.)'inkaartgebrachtopschalen variërend van 1 :1.000 tot 1 :10.000.De
karteringen werden uitgevoerd inhetveld,merendeels langs
transecten oponderlinge afstanden van 20tot 100m.Gekarteerd
werdenvegetatietypen volgensvoorafopgestelde legenda-eenheden.Decriteria daarvoor werden ontleend aande soortensamenstelling.Voor nuancering werdenookdeabundantiesvan enkele
soorten (metname Caltha palustris)
gebruikt.Decriteria
tenaanzienvande soortensamenstelling waren cumulatief en
hiërarchisch geordend.Hierbij waren enerzijds soorten vanhoge
oeverwallen enanderzijds dievanextreem nattemilieu's zoals
kommen enlageplatenmeer indicatief dan soorten dieookin
intermediairemilieu'svoorkwamen.Mededoordatde soortenvan
deextreem verschillende milieutypen vrij consequent gescheiden
voorkwamen (zie fig.13)traden aldusnauwelijks problemenop
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bijde typering vanvegetaties.Devoornaamste problemen bij
deze karteringen warengelegen inde terreinomstandigheden,in
deoriëntatie en inhetbepalenvandegrenzen tussenverschillende typen alsdeabundantie vandebetrokkendifferentiërende
soorteengeleidelijke overgang tussen twee typenweerspiegelde.
Devegetatiekaarten zijn insyntaxonomisch opzicht endoorde
weinig complexe soortensamenstelling ook floristisch vrijeenduidig.Dezekaarten vormendanookbetrouwbare uitgangspunten
voor interpretatie vande ruimtelijke verschillen indevegetatie.
Deantropogene variatie indebegroeiing,diedoordeuiteenlopendewijzen vanexploitatie wasontstaan,kon aandehand
vandedominerende (facies-vormende)soorten als zodanig worden
onderkend.Alshoofdcategorieën waren tebeschouwen debiezenvegetaties,devegetaties van aldannietverwilderde rietgorzenendewilgengrienden. Ingrootverband,over degehele
Biesbosch bezien,lag het accentvanhetvoorkomen vanbiezenvegetaties inhet zuidwestelijk deel, inde frontlijn vande
aangroeiende Biesbosch.Grienden warenvooral inhetmiddengebied gelegen.Rietgorzen kwamen meergelijkmatig verdeeld voor.
Deverdeling werd gecompleteerd doorhet aandeel vandelandbouwpolders inhet landschap,dat inhet noorden enoostenhet
grootstwas.Deze accentverschillen inhetvoorkomen vande
hoofdcategorieën vandebegroeiingstypen hingen samenmetde
groei vanhet land inde loopvandeeeuwendievanuithet
noorden enoosten plaatsvond.Het jongste land wasbiezengors;
hetoudste bouwland. Indekeuzevandeexploitatievorm speeldenook anderedan ecologische factoren een rol.Derelatie
tussenverschillen inouderdom en inexploitatievorm kondaardoor nietworden onderkend ophetniveau van kleinere complexen
vanbeheerseenheden (enkele km^).Wel liet zichopditniveau
ophetpatroon nogde invloed geldenvanvoormalige grote killenengeulen.Devroegere loopenomvang daarvan werd veelal

44

weerspiegeld doorverschillende hoofdcategorieën indebegroeiing.De fraaiste illustratie daarvan washetgorsvanKeizersdijk,dat alseenbredeoude kreekbedding tussen degrienden is
gelegen.Ookbinnende landbouwpolders warendergelijkerelicten nog aan tetreffen indeverdeling tussen grasland enakkerland.
Binnende teonderscheiden beheerseenheden hingendeverschillen indevegetatie inhogemate samenmetgeomorfologische
factoren,zoals inhetvoorgaande reedsveelvuldig isaangeduid.Inhetgehele zoeterwatergetijdengebied traden daarbij
bijna steedsdezelfde patronen vanvegetatietypen op ingebiedenmetovereenkomstige antropogene invloed.
Hetkaartbeeld vanoeverwallen vangorzenwerd gevormd door
langgerekte stroken,veelal vanmeerdere vegetatietypen parallelaanelkaar.De strookbreedten varieerden daarbijvancirca
ëën totenkelemeterspervegetatietype (gemeenschap ofgemeenschapsgroep).Delengtevande stroken liep uitëënvanenkele
meters tothonderden meters.Debreedte enookde lengte vande
strokenvaneenvegetatietype hingenviadeopbouwvandeoeverwal samenmetdehydrologische kenmerken vanhet aanliggende
water.Langsgrootopenwater lagenbredeoeverwallen enlangs
smallegeulen smalleoeverwallen.Geringe strooklengte vande
vegetatietypen duidde eropdatde sedimentatie doorhetwater
binnen korte afstanden varieerde. Wezenlijke verschillen inde
stroomsnelheid vanhetwatermoetenhiervan deoorzaak zijn.
Ditbetreft uiteraard slechtsde stroming indie fasevande
vloed,waarindewaterstand hoger isdandebetreffendebodems.
Dergelijke verschillen bestonden opdekoppenvangorzen,in
bochten vangeulen en indenabijheid vaneengebiedsdeelmet
kombergingseffeet.
Het kaartbeeld van kommenvangorzen wasmindergedifferentieerd dandatvandeoeverwallen.Inkommen overheerst hetbeeld

45

vanminofmeer concentrisch geordende vlakkenmetverschillendevegetatietypen.Doorderietcultuurwerd inveelgorzenhet
voorkomen van anderegrote dominerende soorten {Typha spp.,
Spavganium ereatum, Glyeevia maxima) belemmerd.Differentiatie indevegetatie bleef echterbestaan inhetaldanniet
voorkomen vankleinere soorten endeverschillen inabundantie
vandeze soorten en indeabundantie envitaliteit vanriet
zelf (fig.14).Hetkaartbeeld vandeze vegetaties werd dus
doorderietcultuur niet zo ingrijpend beïnvloed alsdevegetatie zelf.Hethangt slechtsvanhetniveau vandegehanteerde
criteria af,ofcultuurgorzen alsruimtelijkongedifferentieerd
kunnenworden aangemerkt (alsgemeenschapsgroep Kh)danwelals
gedifferentieerd.Bijverwildering vancultuurgorzen lijktde
differentiatie inhetkaartbeeld toe tenemen.Verschillen in
karteringsschalen bij successievelijke onderzoeken beperken
evenwel demogelijkheden tot interpretatie vandekaarten in
deze.
Alsbijzonder verschijnsel invegetatiepatronen waren inenkele
gevallenrechte scheidingen teconstateren tusen nauwverwante
vegetatietypen indekomvan eenverwilderd gors. Ditbetrof
ondermeer grenslijnen tussen populaties van Typha
latifolia envan Typha angust-ifolia.
Samen besloegen deze
populaties eenminofmeer rond areaal.Ditpatroongafaanleiding totdeconclusie datbeide soorten zichvanuit nabijelkaargelegen kernenmeteenzelfde snelheid hebben uitgebreid,
maar elkaar niet tolereerden.Metditverschijnsel komteen
tijdsaspect naarvoren inderuimtelijke aspecten vandebegroeiing.Beide Typha-soorten
zijnkwetsbaar voorde
maatregelen vande rietcultuur.Deomvang vandergelijke Typfca-populatieshangtderhalve samenmetde tijdsduur vande
verwildering vanhetgors.Uiteenvegetatiekaart alsmomentopname kan echter nietworden afgeleid welke factor limiterend is
voordeverbreiding van Typha: deverbreiding vanhet
voor Typha spp. benodigdemeer uitgesproken kommilieu,de
uitbreidingssnelheid vanTz/pTza-populatiesofde tijdsduur
vanverwildering.
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Indeze beschouwing isimplicietverondersteld,datdebetreffende aaneengesloten populatiesvanelkvande soorten bestaan
uitêënkloon.Eendergelijke veronderstelling wordtvooral
ondersteund doordewaarnemingen vandeontwikkeling vande
begroeiing vanverschillende soortenophetgors tegenover
Maltha (Mastgors-Midden)diedoor Zonneveld ineen fotoserie is
vastgelegd (ZONNEVELD,1960,fig.131).Bij latere waarnemingen
vanuithetzelfdeobservatiepunt werdenookbinnenderietbegroeiing vanditgorsverschillen onderscheiden ineenpatroon,
datherleid konworden totdeweinige vestigingskernen vanriet
inhetpioniersstadium vandebegroeiing.
Inhetverlengde vandezeconstateringen ligtdeconclusie dat
deveranderlijkheid indepatronen vandebetreffende soorten
bijeennatuurlijke ontwikkeling nietgroot is.Behalve bij
bovengenoemd Mastgorsblijktdit-voorzover debeschikbare
kaarten zich indeze lieten interpreteren -ook uitkarteringen
inca.1950 resp.1970vandeBoerenplaat.
Deruimtelijke aspecten vangriendvegetaties stonden sterk
onder invloed vanhethydrologisch beheer vandégriendenmet
behulpvandekaden,greppelsenduikers.Binnendehydrologische beheerseenheden (veelal enkele tientallen ha.groot)was
dedifferentiatie inde terrestrische vegetatiemaargering of
ontbrak zelfsgeheel.Ookbijverwaarlozing vandewaterhuishouding vangrienden bleef eenhydrologische eenheid invegetatiekundig opzicht relatief weinig gevarieerd. Ingrotecomplexenvangrienden,zoals indeBrabantse Biesbosch deGrienden
van deDood e.o.liet zichover de antropogenedifferentiatie
heeneennatuurlijk patroon indevegetatie onderkennen.Ten
tijdevan Zonneveld'sonderzoek rond 1950 stond ditpatroon
vooral inrelatiemetdeverschillen inbodèmhoogten.Indelen
vanditgriendcomplex was toen alenkele jaren sprake vanverwaarlozing.In1970wasbijnahetgehele complex langdurig
verwaarloosd.Hetpatroon kwam inhoofdlijnen overeenmetdat
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volgens Zonneveld'skaart.Wel leekhetpatroon in1970 tevens
inverband testaanmetverschillen inontwatering tussenenerzijdsde randzones langskreken enanderzijdsdedaartussen
gelegengebieden,dieeenkom-karakterhadden.De hoofdlijnen
vanditpatroon werden toenookduidelijkweerspiegeld doorde
differentiatie indehoogtevandewilgen inverschillende
delenvan hetcomplex.Indegoed ontwaterende en/ofhoger
gelegen randzones reiktendebomen totmeerdan 10m hoog;in
extreme kom-situatiestothooguit ca.5m,terwijl dedichtheid
vandewilgenetage daarbijveelgeringer wasdan indeoorspronkelijke situatie.
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4.WIJZIGINGEN INDESOORTENSAMENSTELLING VANVEGETATIES
4.1.Inleiding enmethoden
Voorhet indetailbestuderenvandeontwikkelingen indevegetatie werden 85permanenteproefvlakken (PO's) indevegetatie
gekozen.Devegetatie werd een tottweekeerper jaarbeschrevenvolgens demethoden vande Frans-Zwitserse school.
Dekeuzevandeproefvlakken werd voor eendeelgemaakt inde
zomervan 1970 (PO'sMO),waarbij ookdeeerste beschrijving
vandevegetatie plaatsvond.DeoverigePO's zijn inhetvoorjaarvan 1971uitgekozen.Eenklein aantal PO'swerd nog later
in1971of in1972aandereeks toegevoegd tercompletering vn
het scalavegetatietypen.Vooral in1974 zijn,behalve vande
PO'sookopnamengemaaktvanvegetaties,die indePO'sniet
voldoende warenvertegenwoordigd.
Voor allePO's,waarvan devegetatie in1971voordeeerste
maal werd beschreven,werd tevenseenbeschrijving gemaaktvan
deveronderstelde vegetatie ervan in1970.Met uitzondering ten
aanzienvande soorten Callitviahe
stagnatie en Vauahevia spp. ,konditmethogemate vanbetrouwbaarheidgebeuren.
Door talvangebeurtenissen,waarondermet nameoeverafslag en
antropogene verstoring vandevegetatie werd naverloopvan
tijd eenaantal PO'smindergeschiktvoorverder onderzoek.
BijhetkiezenvanPO's zijn erveelmeergesitueerd ingorsvegetatiesdan ingriendvegetaties.Deaanleidingen hiervoor
waren:
1.de sterk antropogene invloed opgriendvegetaties en-milieu's;
2.deverwachting (gebaseerd opwaarnemingen inreedsvele
jaren ingedijktegrienden)dat ingriendvegetaties sterke
nivellering vanverschillen indevegetatie zouoptreden;
3.denaarverhouding uitvoerige kennisvande sterkdiverse
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gorsvegetaties envande relaties tussen deoecologische
faktorenendevegetatiesamenstelling opgorzen.
Inverband hiermee isinhethiernavolgende hetaccentgelegd
opdebeschrijving en interpretatie vanontwikkelingen ingorsvegetaties.
DePQ's zijnmerendeelsgroepsgewijs bijelkaargelegenof
zelfs tegen elkaar aan (BP3A-D;KG 9A-F). Ineenaantal
gevallen isookdevegetatie vandegroep PQ'smet tussenliggend gebied alsgeheel opgenomen.Dit indeveronderstelling,
dateendeelvandekomendeveranderingen indePQ's zoukunnen
worden verklaard uitbeïnvloeding vanuitdenaburige vegetatie
tengevolgevanvegetatieve uitbreiding endisseminatie.
Opnamevandevegetatie vond zoveelmogelijk plaatsvanafde
buitenrand vanhetPO tervoorkoming vanvertrapping vande
vegetatie envandebodem,die in1970 en 1971veelal nog zeer
blubberigwas.
De toegepaste "vijfdelige" schaalvoorgecombineerde schatting
van abundantie enbedekking heeft ineen aantalgevallen een
(vandeoorspronkelijke)afwijkende betekenis inverband metde
sterk uiteenlopendegroeivormen vanverschillende soorten:
r :1ex.van Caltha, Anthrisaue of Epilobium
hivsutum etc.;
maximaal ca.5spruiten van Phvagmites,
Phalavis of
Saivpus perm^;
1-3 spruiten van Typha latifolia
of Typha anguetifol-ia perm^;
r.3: 1kloon Poa tvivialis
of Agvostis
stolonifeva
,
kleiner dan 1dm^.
+ :2-4 exx. Caltha etc.
max.ca.30spruiten Phvagmites
max.ca.8spruiten Typha

S0

1:5-10 exx.
etc.30-100 spruiten
8-25 spruiten.

Denotatie "1"of "2"voorde abundantie vangrotemonocotyle
telmatophyten impliceertdoorgaansbedekkingspercentages van
50-100% later inhet seizoen tengevolge van toegenomen lengte,
bladontplooiing enscheefwaaien.
Voorhetverwerkenvangegevens uitPO-onderzoek staanmeerdere
methoden terbeschikking.Gekozen isvoor een voornamelijk
beschrijvendemethode,waar-bijeenminimum aanomwerking van
gegevens- inde interpretatie eenmaximum aan causaliteit is
aangegeven.Eenbezwaar vandehiergevolgdemethode wordt
gevormd door eenvrijhogemate van subjectiviteit inde interpretatie,omdatexactegegevensoverdecausale verbanden niet
of slechts inbeperktemate verkrijgbaar waren.Alsgrootvoordeelgeldtevenwel,datdedirecte koppeling vanontwikkelingen
indevegetatie aanverschijnselen inhetmilieu hetgehele
complex vangebeurtenissen herkenbaar en inzichtelijkhoudt.
Eenenkelwoord zijniettemingewijd aanverwerkingsmethoden,
welke hier nietgevolg zijn.Ondermeer LONDO (1971)gaat uitvoerig inopverschillendemogelijkheden totmathematische
verwerking van PO-gegevens in informatietheoretischkader.
Bepalingenvandiversiteit,similariteit,informatierijkdom en
dergelijke begrippen vereisen kwantificering vandegegevens in
een uniforme schaal.Hiermee raakteengrootgedeelte vande
kwalitatieve informatie verloren,namelijk denamen vande
soorten endeoecologische karakteristieken die daarachter
schuilgaan.
Erbestaan verschillende mogelijkheden voorkwantificering van
degegevens.Gekozenmoetworden tussendemeest eenvoudige
(aanwezigheid ofafwezigheid van soorten)of uiteengewogen
kwantificering opgrond vanbijvoorbeeld abundantie,relatieve
of absolute zeldzaamheid, fenologische staatofandere toete
kennenwaarden.Elke keuze uitdemogelijkheden issubjectief.
Voordeverwerking vangekwantificeerdegegevens zijnverschillende formulesbeschikbaar.Metdeze formules kunnendegege-
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vensobjectief verwerktworden totcijferreeksen.Hierin zijn
echterde subjectieve grondslagen nietmeerherkenbaar,evenmin
alsde fundamentale kwalitatieve aspecten vandevegetatie.Het
isaldusbijvoorbeeld mogelijk,dehoeveelheid "informatie" in
eenPOofeenreeks tebepalen.De informatie zelf isdaarmee
echter nietbeterontsloten.Oecologische interpretatie van
dergelijke cijferreeksen isbijonderhavig materiaal danook
nietmogelijk.
4.A. DESUCCESSIE OPGORZEN
4.A.I.Depresentatie vangegevens
Hetprimaire resultaatvanhetPO-onderzoek opgorzenenslikkenbestaat uit69-tabelletjes,waarin voor elkPO afzonderlijk
devegetatie inopeenvolgende jaren staatbeschreven.Eris
naargestreefd door een aantal bewerkingen vanditmateriaal
verschillende facettenvandeopgetredenveranderingen zogoed
mogelijk tedemonstreren.Om tevoorkomen,datdit zou leiden
toteenonoverzichtelijke massa figuren,diagrammen entabellen, iseen selectie gemaaktvanenkele PO'sdie eenrepresentatief beeld gevenvande strekking vandegebeurtenissen in
allevegetaties.De tabellen 6a-jomvatten deopnamen van tien
PO's in1970 totenmet1974.
In fig.15zijndeveranderingen inhet soortenbestand in18
PO'sgrafisch weergegeven. Invertikale richting isaangegeven
het aantal soorten.Vanonder naarboven:
- oorspronkelijk aanwezige soorten;
- nieuwe soorten;
- tijdelijke soorten,die na 1970 inhet POverschenen enin
1974ernietmeer invoorkomen enhetaantal vandenog niet
met name tenoemen soorten,die later zijn teverwachten.
In fig.16 isvan 18 soortendeontwikkeling vande abundantie
weergegeven,gemiddeld peroorspronkelijkvegetatietype enper
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jaar.Invertikale richting isper soortde abundantiewaardering aangegevenvolgensdeschaal:
r-»1
2m-»4
3-»7
+-»2
2,2a-»5
4-*8
1 -»3
2b-* 6
5-»9
Deberekeningswijzevoordezegrafieken isalsvolgt:desom
vandeabundantiewaardering vande soort inallebetrokken PO's
isgedeeld doorhetaantalvandeopgenomen PO's inhetbetrokken aanvankelijkevegetatietype.
Deabundantiewaarderingcijfersperoorspronkelijk vegetatietype
vertonen correlatiemetdepresentiepercentages vandebetrokken soort indePO's. Inhetalgemeen ishetpresentiepercentage 20tot 30maal hetabundantiewaarderingscijfervande
soort indegroepPO's.
Intabel 7zijndeopnamenvangorsvegetaties in1974bijeen
gebracht.In4.A.3.wordt aandehand vandeze tabel ingegaan
opdetypologievandenieuwegorsvegetatie.
4.A.2.Veranderingen inhetsoortenbestand.
4.A.2.a. Algemene

ontwikkelingen

Inde tabellen 6en fig.15 tonendeopnamen doorgaanseen
toename vanhet aantal soorten in1971en 1972enmetuitzonderingvande laaggelegen PO'seen stabilisatie ofgeringedaling
vanhetaantal soorten in1973 (enverder). Deze kwalitatieve
ontwikkeling berustopdegeleidelijke verdwijning vaneen
aantal vandeoorspronkelijke soorten enhet snelle verschijnen
vannieuwe soorten.Inkwantitatief opzicht blijktdeafname
van sommigevandeoorspronkelijke soorten snel te zijnverlopenende toenamevaneen aantalvandenieuwe soortenmeer
geleidelijk (zie fig.16).Deze veranderingen zijn aldan niet
directegevolgen vande in2.geschetste wijzigingen vande
oecologischecondities.
Eenaantalvandenieuwgekomen soortenblijkt naenige jaren
weer af tenemen inabundantie.Deze soorten zijn "tijdelijke
S3

soorten" genoemd,als zij in1974weerverdwenen zijnuitbetreffend PO.Hetblijkt,dat indehoogstgelegen en inde
laagstgelegen PO'sdeoorspronkelijk aanwezige soortenbeter
stand houdendan indeoverige PO's.Hetaantal nieuwe c.q.
tijdelijke soorten dat indehoogstgelegen PQ'soptreedt is
gering. Indelaagstgelegen PQ'sverschiltditaantal niet
beduidend vandat inoverige PQ's.Dezeovereenkomsten enverschillen laten zichalsvolgtverklaren uitdewijziging van
deoecologische condities.
Indevegetatietypen Nhen Lh isrelatief weinig verandering
opgetreden inbodemrijpingsgraad enorganische stofgehalte en
wasdevegetatie doordegeaereerde bodem almeer aangepastaan
drogeomstandigheden danelders.
Inhetvegetatietype Adblijftoeverspoeling hetmeestoptreden,waardoordeoorspronkelijke soorten zichbeter kunnen
handhaven danelders.De sterke wijziging inde samenstelling
vandeoverspoelingsfactorenmaaktvestiging vannieuwe soorten
mogelijk.
In fig.16blijkt,datdemeeste soortenverschillendegedragingenhebben inuiteenlopende (oorspronkelijke)vegetatietypen.Veelal blijktdatbijenerzijdsafnamevande soort inde
drogere vegetatietypen Nh,Lh,Kheen toename ervanoptreedt in
denattere typenAd,Agk,Aken Ph,eventueel ookdaarweer
gevolgd door afname.Analoog iste zienbijdroogte preferente
soorten (Vvtiaa dioiea),
datde uitbreiding vandeze
soortenhet sterkst aanvangt indedroogstePQ's.
Dezeverschijnselen duiden erop,datdeontwikkelingen inde
vegetatie afhangenvangeleidelijke processen,i.e.vande
processen indebodem endatenkele soorten optimaleontwikkeling hebbengedurende eenbeperkte fasevandezeprocessen.
Opmerkelijk iswel,datditgeleidelijk verloopoptreedtbij
nagenoeg alle soorten,die toenamevertonen,terwijl hunvoorkomen tot 1970 alleen werd gecorreleerd aanoverspoelingsfactoren.Decorrelatiemetdevordering vandeoecologische
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processen,diedoorhetachterwege blijven vanoverspoelingop
gang zijngekomen,impliceert,datde secundaire aspecten ten
gevolge vandifferentiatie indeoverspoelingsfactoren (met
namededifferentiatie ingrondwaterhuishouding enbodemrijpingsgraad)vanminstensevenveel belang warenendeelsnog
zijnvoordedifferentiatie indevegetatie.De correlatie
tussenvegetatieontwikkeling enbodemrijping blijktvooral uit
hetkortstondig sterkopleven van Galium apavine,
Cardamine
amara, Polygonum hydropipev,
Calystegia
sepium en Solanum
dulcamara indrogere PQ's in1971,inaanvankelijk nattere
PO's in1972enhetafnemenvandeze soorten in1972respectievelijk 1973en1974.
Tegengesteld aandit typedynamiek indevegetatie,ishet
afnemenc.q. tijdelijk afnemen van soorten uitdevegetatie als
geheel.Metnamebetreft ditdehelofyten.Deoorzaak vanhet
tijdelijk afnemen ligt indediscontinuïteit endisjunctievan
achtereenvolgens geschikte standplaatsen,gekoppeld aaneenin
degegeven situatieondoelmatige verspreidingswijzevande
soorten,namelijkvooral doorvegetatieve uitbreiding.
De laatste toevluchtsplaats voordeze soorten lag indemeest
extreme kom (meestalmiddelhoog gelegen),terwijl denieuwe
geschikte standplaatsen ontstonden buitendeoeverwallen,in
kleine kreken en achter nieuwgevormde zandruggen.
Totdemeestopvallende aspectenvandesuccessie,die inde
Biesbosch heeftplaatsgevonden,behoort het feit,datdeze
successie zichvoornamelijk afspeeltmet soorten,die inde
getijdenzone vanditgebied reedseenvrij belangrijk deelvan
devegetatievormden.Devoornaamste soorten,diedaarin als
nieuwkomers zijnop tevatten,zijn Civsium arvense,
Sonahus
spp., Polygonum spp. (Polygonum hydropiper uitgezonderd!),
Civsium vulgare,
Carex spp., Marahantia polymorpha,
Enteromorpha intestinalis.
Hetgeringe aandeel van nieuwe soorten
indevegetatievindtdeels zijnoorzaak indeoptimalemogelijkheid voor reedsaanwezige soorten om nieuwe potentiële
groeiplaatsen doordisseminatie ofvegetatieve uitbreiding te
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bereiken.Anderzijds blijft sterke uitbreiding uitvanook
reeds (deelsepifytisch)aanwezige soorten,die aanrelatief
lageoverspoelingsfrequentie en/of hoge rijpingsgraad zijn
gebonden, zoals Heraoleum ephondylium,
Cardamine
pratensis,
Thalietrum
flavum, Filipendula
utmaria,
Ciroaea
lutetiana
etc. (soortengroepenN,Oen P ) . Ten aanzienvandeze soorten
moetgeconcludeerd worden,datdegewijzigde omstandigheden
(nog)niethebbengeleid totuitbreiding vanhet areaalmet
gunstige standplaatsfactoren.Hierbij zijopgemerkt,dat
plaatsconcurrentie voordegenoemde soorten zeker indezeeerste jaren nade afsluiting nauwelijks eenbelemmerende factor
voorvestiging kanhebbengevormd.
4.1.2.b. De belangrijkste

soorten

Indebeschrijving vandevroegerevegetaties,zoalsdie in
hoofdstuk 3isgegeven,isgeen onderscheid gemaakt insoorten
binnende soortengroepenmetbetrekking totdedifferentiërende
functie vande soortengroep tenaanzien vandevegetatietypologie.Hetblijktechter,dat soortenvaneenzelfde oorspronkelijke soortengroep doorgaans uiteenlopend reageerden opde
gewijzigde omstandigheden,waardoor dieoorspronkelijke soortengroepen infeite nietmeerbestaan.Een aantal algemene
verschijnselen kanwordenonderkend tenaanzienvanhetvoorkomen van soorten afzonderlijk.
De in1970dominante soorten indekomvegetaties enopdemiddelhoge oeverwallen namen in1971enverder sterk af inbedekking c.q. abundantie.Metnamebetreftdit:
Phvagmites
australis
(90%afname)?
Phalaris
arundinaaea
(90%afname);
Typha angustifolia
(80-90% afname);
Typha latifolia

(99%afname).

Glyaeria maxima kon zich inde extreme kommenaanvankelijkgoed handhaven of zelfs uitbreiden alsdominante soort,
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tot in1974sterke teruggang intrad.
Spavganium ereatum bleef qua abundantie redelijk goed in
stand (ca.50%vandeoorspronkelijke abundantie),maarverloor
door afnamevanvitaliteit endooroverwoekering hetdominerend
karakter en zalopkorte termijngeheelverdwenen zijn uitde
gorzen.

Seivpus laaustvis en Seivpus mavitimus kondenzich
aanvankelijk (1971)tamelijkgoed handhaven alsdominerende
soorten,maar namen in1972endaarnaopbodemsbovenNieuwMHW
(ca.+0.50N.A.P.;Ak,Agk)beduidend af inabundantie.
Dezevroegerdominante soortenontwikkelen zich langzaam weer
totdominante soortopveel lagergelegenplaatsen.
Phalavis
avundinaaea op lage slikken(Ab);

Phvagmites austvalis,

Typha angustifolia

en Typha

latifolia
inde nieuwe getijdenzone aanmatig zwakgeëxponeerdeoeversenvandaar afdalend totca.N.A.P.
Seivpus mavitimus daaltgeleidelijk dieper afvande
oevers (Ad),waarhijalaanwezigwas.
Seivpus laauetvis komt totnieuwevestiging inondiep
water (0.50-1.00 m diepte).
Seivpus tviquetev heeft zich tijdelijk enplaatselijkop
zijnoudegroeiplaatsen kunnen handhaven,waar deze (Ad-oevers)
binnendenieuwegetijdenzone liggen.Er iseen aanzettot
uitbreiding naar nieuwe plaatsen indegetijdenzone en iets
lager aanminder sterkgeëxponeerde oevers.Devitaliteitvan
deze soort isdaar echter veel geringer dan indevroegere
populaties.
Dehierboven aangegevendynamiek inhetvoorkomen (verdwijnen
vandeeneplaats ennieuwvestigen c.q. uitbreiden opdeandereplaats)wordtookaangetroffen bijdevolgende soorten.
Lythvum salieavia,
tot1970 karakteristiek voor afslagranden,lageoeverwallen en zeer slechtgedraineerde kommen,is
vandeze standplaatsen verdwenen enheeft zich in1971massaal
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gevestigd indenieuwegetijdenzone aandebuitenrand vande
reedsaanwezige begroeiing (Sairpus maritimus) opsterk
geëxponeerdeplaatsen;
Staahys palustris
verdween,grotendeels al in1971,van
zijnbelangrijkste groeiplaatsen (Ak-oeverwallen)enkomtvanaf
1973weervooropmatig tot zwakgeëxponeerde oevers rond Nieuw
MHW,voornamelijk op zandigebodems.
Tegengestelde dynamiek werd ookgeconstateerd: aanvankelijke
uitbreiding vande abundantie opdeoorspronkelijke standplaats,abruptgevolgd door nagenoeg verdwijnen vandesoort.
Cavdamine amava groeide enbloeide in1971 zeeruitbundig,maarwas in1972 nogmaaropenkeleplaatsen zwakvertegenwoordigd; sindsdien isde soortnogmaar enkelemalenwaargenomen,op steile kleiïgeoeversgroeiend, ietsbovenNieuw
MHW.Op langereduur kanhij zichmisschien weervitaal ontwikkelen aandevoetvandeovervloedig kwellende dijkenvande
drinkwaterspaarbekkens.
Intermediairgedrag wordtookvertoond:gewoon zachtjesaan
verdwijnen.
Caltha palustris
var. araneosa, vroeger een soortdiein
zijnbloeitijd het landschapsbeeld domineerde, isdoornachtvorst,afnamevanhetvochtgehalte vandebodem,vreterijvan
wild aanknoppen enachterwege blijven van rietsnijden teruggedrongen totlaaggelegen kommen envroegeronbegroeide,beschuttekommen rond NieuwMHW.
Callitriahe
stagnalis, vroeger ook zeer algemeen,isnaar
dezelfde plaatsenverdrongen.
Samenmethetverdwijnen beheerst het "uitbreiden ennietmeer
afnemen" het landschappelijk gevolg vandeveranderingen inde
vegetatie.
Angelica
arahangeliaa
(nieuw inde PQ's,maar reedswel
voorkomend inhet zoetwatergetijdengebied),toontduidelijk
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preferentie voorde lageoeverwallen (voormalig vegetatietype
Ak). Dezepreferentie wordtookgetoond door Civsium
arvense (nieuw indevoormalige getijdenzone),hoewel eenuitbreiding naar zware kommen in1974 zichtbaarwerd.
Uvtioa dioiea kiemde in1971 (droog voorjaarmetvoornamelijk lagewaterstanden)nagenoeg overal,maar kon zichop
lageplaatsen slechts ingeringematevestigen.Doorvegetatieve uitbreiding namde abundantie indevolgende jarennog
steedsverder toe.
Seneaio paludoeus heeft zich totenmet 1974 zonder problemen weten tehandhaven indematige enextreme kommen,en
heeftveelnieuwevestigingen opde lage zandplaten (Ad).Van
de lageoeverwal (Ak),waar totdeafsluiting plaatselijk grote
populatiesvoorkwamen,isde soortechterverdwenen.
Hetmeest algemene patroonvandedynamiek vaneen soortwordt
gevormd door aanvankelijke uitbreiding,metnameopdehogere
bodems,gevolg doorvoortgaande uitbreiding opde lagere bodems
enafnameopdehogere,eventueel ooknog weergevolgd door
afnamevande soortoplagerebodems.
Bij Solanum dulcamara treedtditverloop op inhogeresp.
lagekombodems (Gk,Fh,resp.Agk,Ab)en inlichtemateookop
oeverwallen (Ak,resp.Ad,Ab).
Enigszins afwijkend daarvan blijkt Galium apavine naeen
sterke uitbreiding in1971en 1972 (metnameopdehogeoeverwallen) in1973 nogmaarweinig voor tekomen,maar in1974op
hoge en lageoeverwallen weer toetenemen.De inzinking vande
soort in1973kanworden toegeschreven aanmassale aantasting
door spint in1972.
Polygonum hydropipev kwam in1971nagenoeg overalmassaal
voor,vooral inlagergelegen delenmethoge abundantie (voormalige Typha—vegetatie)
en is indevolgende jarengestaag afgenomen.
Calyetegia
eepium volgde Polygonum hydropipev in
1972opalsdominant indevoormalige Tj/pfea-vegetatiesen
leekoverigensgeen uitgesproken preferenties tehebben totin
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Inhoeverre deze golfper soort teconstateren is,hangt primair afvande localisatie vanhetoorspronkelijk (1970)optimum inhetoecologisch schema (fig.11en 13)envanhetsuccessievelijk optredenvanoptimalemilieucondities opandere
plaatsen indat schema (fig.9en 10).Verspreidingsoecologische factorenvormendevoornaamste beperkingen aandemogelijkheid voor soorten omde successievelijk optimale condities
bijtijds tebenutten.Ookconcurrentie-aspecten,met nameten
aanzien vandebezetting vanruimte door deene soortkunnen
(eventueel tijdelijke)beperkingen opleggen aandeontplooiingsmogelijkheid van een tweede soortop locaties,waartijdelijkvoordeze laatsteoverigensgeschikteoecologischeconditiesheersen.Erkandandiscrepantie optreden tussenhettijdstipvanoptimale abiotischeoecologische conditiesenhet
tijdstipvanmaximale ontwikkeling vande tweede soort,welke
namelijk later zalplaatsvindenof zelfsachterwege blijft.De
maximale abundantie vandeze soort zaldaarmee danook inrelatiestaan totsuboptimale condities.Alsgevolg vaneenen
ander treden vanplaats totplaats (bijverschillende PO'suit
dezelfdegroep)variatiesop inde intensiteiten vandeontwikkeling van abundanties van soorten. Daarbij ishetmogelijk,
datvanPO totPQverschillen optreden indeonderlingeverhoudingen inhet tijdstipvanmaximaal voorkomen van soorten.
Samenvattend kunnen aandeconstateringen devolgendeconclusiesworden verbonden:
a.Bijopeenvolging van soortenofvegetaties ontbreken veelal
directe causale relaties tussendeopeenvolgende soortenof
vegetaties.Dit ishetkenmerk van eenallogènesuccessie.
b.Verschillen indominantie indevegetaties indeuitgangssituatie (1970)berustten tendele opdifferentiërendefactoren,dienadeafsluiting nietrelevantmeer zijn.
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c.Deveranderingen indeoecologie endevegetatie voltrekken
zich zosnel,datmetbetrekking totde aan-of afwezigheid
van een soort ineenbepaalde fasegrootbelang moetworden
toegekend aan anderedande actueleoecologische factoren.
d. Deze factoren spelen hetminsteen rol tenaanzien vanhet
voorkomen van therophyten enhetmeest ten aanzienvanhet
voorkomen vanmeerjarige soorten,die zich voornamelijk
vegetatief (kunnen)uitbreiden.

4.A.2.d. Extrapolatie

van de

ontwikkelingen

Methetopnamemateriaal van 1970 totenmet 1973werd een
extrapolatie uitgevoerd naarde teverwachten abundantie per
soortperPO in1974enca.1980.Deze extrapolatie werdgebaseerd opdeontwikkelingen inde abundantie per soortafzonderlijk in iederegroepPO'svanhetzelfdeoorspronkelijkevegetatietype.Tevens isonafhankelijkhiervan per POeen schets
opgesteld vandevegetatiesamenstelling in1974 enca.1980.
Daarbij isgebruik gemaakt vanhetverloop van het soortenaantalperPOen isaangenomen,datde sommering vandeabundantiesvan aanwezige soorten indeorde vangrootte van120-150%
bedekking zalbedragen.Deze tweebenaderingen resulteerden tot
ingrote lijnenovereenkomstigeverwachtingen tenaanzien van
hetverdereverloopvande "abundantiewaarderingscurven" van
fig.16.
Bij toetsing vandeprognose voor 1974aandewaarnemingen van
de feitelijke vegetatiesamenstelling indePO's in1974bleek,
dat een sterkere voortzetting vandewaargenomen tendenzen
optrad danwasverondersteld.
Deverwachtingen voordevegetatiesamenstelling inde PO'sin
ca.1980 zijndienovereenkomstig aangepast.De waarschijnlijkheid vandezeprognoses gaat echter een indicatief karakter
nietteboven,metnameomdater zichontwikkelingenkunnen
voordoen,die in1974 nog nietherkenbaar ingang warengezet.
Soortendiebijdeverdereontwikkelingen inhetmilieu ende
vegetatie alsnieuwe elementen indevegetatie kunnen optreden
zijngeheelbuitenbeschouwing gelaten,behoudensdevermel-
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vertegenwoordigd zijn inuiteenlopende hogere syntaxonomische
eenheden.
4.A.3.b. Analyse van de tabel van vegetatie-opnamen
syntaxonomisohe
aonalusies
(tabel 7).

1974 en

Phvagmetalia
Deopnamen 11tot25kunnenopgrond vanhetvoorkomenvan
Saivpus mavitimus ssp. mavitimus,
Saivpus laoustvis
esp.
glauous,
Saivpus tviquetev
enhybriden,worden ingedeeld bij
het Soivpetum tviquetvi
et mavitimi Zonneveld 1960.De
karakteristiek vandezegroepopnamen kanworden aangevuld met
de soorten Callitviohe
stagnalis,
Vauahevia spea. div.,
Lythvum salioavia en Staahys
palustris.
Meerdanbijdeoorspronkelijk als Soivpetum tviquetvi
et
mavitimi beschreven vegetaties vertonen de indeze opnamen
beschreven vegetaties overeenkomst methet Soivpetum
mavitimi R.Tx.1939,zoalsBOER (1942)datbeschrijften
onderverdeelt.Latereauteurs (ZONNEVELD 1960,VAN DONDELAAR
1961,BEEFTINK 1965,OBERDORFER etal.1967,WESTHOF &DENHELD
1969) sturendeze associatie echterdefinitief hetbrakke
milieu in,zodatdeze vooronderhavige opnamen beter buiten
beschouwing kanwordengelaten.De in3.5.a. aangegevenonderverdeling vanhet Soivpetum tviquetvi
et mavitimi in
subassociaties typioum, phalavidetosum,
typhetosum en
bidentetosum
kanmetenige flexibiliteitook indeopnamenvan 1974worden toegepast:
Het Soivpetum tviquetvi
et mavitimi bidentetosum
wordt
gekenmerkt doordeaanwezigheid van soorten uitde Bidentetalia tvipavtiti
Br.-BI et R.Tx 1943 {Polygonum
hydvopipev, P.mite,
Rumex mavitimus,
Ranunoulus soelevatus,
Bidens
fvondosus,
B. oevnuus, Rovippa spp.), en uitde Nastuvtio-Glyoevietalia
Pignatti 1953 em.Segal (Myosotis
soov
pioides,
Vevonioa div. speoies,
Sium eveotum, Mimulus
guttatus,
Nastuvtium
officinalis).
De Gemeenschap van Vevonioa
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anagallie-aquatiaa
en Polygonum hydvopipev Zonneveld 1960
isreedseerder (zie3.5.a.)inde subassociatie Soivpetum
tviquetvi
et mavitimi bidentetosum
opgenomen).Het voorkomen
van deze subassociatie iswisselvallig:bij lage waterstanden
inhetvoorjaar kunnendehiergenoemde soorten zich indat
jaargoed ontwikkelen;bijhogewaterstanden gedurende die tijd
niet,waardoor erdan een Seirpetum
tviquetvi
et
maritimi
typiaum vegetatie aangetroffen wordt (opname 13).Het
Soivpetum tviquetvi
et mavitimi
typiaum komt permanent
vooropaangolfslag geëxponeerdeoevers.
Een constant Soivpetum tviquetvi
et mavitimi
typieum kan
zichopbeschutteplaatsen nietontwikkelen doorde infiltratie
van Typha angustifolia,
Typha latifolia
en Glycevia
maxima, waardoor devegetatie ingedeeld kanworden inde
subassociatie typhetosum (non sensuVan Donselaar 1961)
(opnamen 11,12).
Naarmeer beschut liggende plaatsen gaathet Soivpetum
tviquetvi et mavitimi over in
Magnooavioion-veqetati.es,
in 1974 nog slechtsvertegenwoordigd doorhet Cavioetum
vipaviae Soo 1928 langsoevers (opnamen 8-10) en in Soivpo-Ph.vagmitetum-veqeta.ties
inondiepe kommen, kleine kreken
en afdalend vandeoeversvanbrede wateren.Vandeze laatste
vegetaties zijnalleenopnamen vandehoogste bodemsgemaakt
(1-7); op lagere (submerse)bodems treftmen êënsoortigevegetatiesaanof combinaties vandegrote helofyten
{Phvagmites
auetvalis,
Typha latifolia,
Typha angustifolia,
Soivpue
laoustvis ssp.
glauous).
Ophoge bodemsgaat het Soivpetum
tviquetvi
et
mavitimi
over inde subassociatie phalavidetosum,
gekenmerkt door
Staohys palustvis,
Phalavis avundinaoea,
Seneoio
paludosus en (waarschijnlijk meer exclusief)door Eupatovium
oannabinum en Solidago gigantea, hoewel deze soorten
buiten hetvoormalig zoetwatergetijdengebied ookvoor andere
associatieswordenvermeld.
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Valeviano-Filipenduletum
Geheel aandeandere zijdevan de tabel treftmen opnamen
(70-81)aanvandevegetaties opdehoogste bodems,dieop
grond van hetvoorkomen van Filipendula
ulmaria,
Thaliatrum
flavum en Valeriana
officinalis
gerekend kunnen worden
tothet Valeviano-Filipenduletum
(Passchier enWesthoff
1942)Siss.apudWesthoff et al1946.
In tegenstelling tothetgeen doorWESTHOFF &DEN HELD (1969)
wordt vermeld,kunnen Lythrum saliaavia en Staohys
palustris
indeze tabel bepaald niet worden beschouwd als
kensoorten vanhet Filipendulion.
Voor zover zevroeger
alvoorkwamen opplaatsen waar nu
Filipendulion-veqetatiesvoorkomen, zijn zedaarverdwenen.Eennieuwoptimum hebben deze soorten gevonden inhet Sairpetum tviquetri
et
maritimi.
(Van Donselaar (1961)wenste Staahys
palustris
al teschrappen als kensoort).
Debestaande onderverdeling van het
Valeviano-Filipenduletum in subassociaties isniet goed toepasbaar oponderhavige
opnamen:van oorsprong deels Valeviano-Filipenduletum
heraaleetosum Zonneveld 1960 hebben devegetaties inallePO's
de soort Cavdamine amava verloren,waarmee dekarakteristiek ten aanzien vandeze subassociatie isachteruitgegaan.De
uitbreiding van het Valeviano-Filipenduletum
metdegemeenschapsgroep Lh als subassociaties aalthetosum
(zie
3.5.a)biedt slechtsperspectief vooronderhavige opnamen,als
de soort Caltha palustvis
uitdedifferentiërende karakteristiek wordt verwijderd, waardoor deze subassociatie nog
slechts negatief zouworden gekenmerkt tenopzichte vande
vorige subassociatie,namelijk door het ontbreken van Fili-

pendula ulmavia en Thaliatvum flavum. Beterlijkthet,
de subassociatie aalthetosum voorlopig te laten voorwat
zijvanoorsprong is:eenontmoeting van het
Valeviano-Fi-

lipenduletum methet Saivpo-Phvagmitetum
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aalthetosum.

Desubassociatie seneaionetosum
Van Donselaar 1961wordt
gekenmerkt doorhetvoorkomen vano.m. Seneaio
paludosus
enhetontbrekenvan Heraoleum sphondylium en
Anthrisaue sylvestris
(eneen zwakvoorkomen van Epilobium
hir-

sutum).
Indeopnamen 70-81 zijnduskenmerkenvan zoweldesubassociatie heraaleetosum
als (zijhet inminderemate) seneaionetosum vertegenwoordigd,zonder datervoor eenvan
beide uitgesproken karakteristieke opnamen zijnaan tewijzen.
Dat isindegegeven,zeker niet stabiele situatie,ook nergens
voornodig. Weldienterrekening mee tewordengehouden,dat
naverloopvanenige jaren een stabielere vegetatie kanoptreden,waarindekenmerken vanbeide subassociaties nog steeds
vermengd voorkomen.
Hetvoornaamste differentiërendemechanisme binnen
Valeriano- FHip enduletum vegetaties lijktde stand endevariabiliteitvande (grond-)waterspiegel te zijn.Inde nieuwe situatie
iseennieuwe samenstelling ontstaanvanhetcomplex vanfactorendiepte,fluctuatiegrootte en-frequentie vandegrondwaterspiegel endeoverspoelingsfactorenenbovenal bestaat ereen
nieuwwisselvallig optreden vande fluctuaties indeze factoren
gedurende hetvegetatieseizoen. Daternaverloopvantijd
redenen zullen zijnomeen nieuwe subassociatie teonderscheiden,lijdtgeentwijfel.

Syntaxonomisohe
Filipendulion.

twistpunten

Tothet Filipendulion

met betrekking

tot het verbond

kanookgerekend wordende Ge-

meenschap van Epilobium hirsutum en Phalaris

arundinaaea

Zonneveld 1960.Deauteurvandezegemeenschap plaatsthem zelf
intermediair tussen het Molinion eoeruleae W.Koch 1926

(Filipendulion

en Juneo-Molinion)

enhet Phrag-

mition, VAN DONSELAAR (1961)plaatst hem inhet
Filipendulion. Reedseerder inditwerkwerd eendeelvandeopnamenvandezegemeenschap gerekend tothet
Valeriano-Fili-
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penduletum
oalthetoeum (3.5.a).
VAN DONSELAAR (1961)vermeldt inditverband voortsnogde
Associatie
van Sonahus palustris
Vlieger etVan Zinderen
Bakker 1942,waarvanWESTHOFF &DENHELD (1969)stellen:"in
zijn zuiverevorm behoorthetechterongetwijfeld tothet
Convolvuletalia
sepium", enplaatsen het inhetappendix
daarbij, tesamenmet de Gemeenschap van Euphorbia
palustris
Westhoff (proass.1969?)ende Soaiatie
van
Epilobium
hirsutum (Westhoff 1969).
Dezedrievegetatietypen wordengekarakteriseerd door tamelijk
uitvoerige kencombinaties,waarin respectievelijk Sonahus
palustris,
Euphorbia palustris
en Gleahoma
hederaaea
alsmeestbruikbareonderling differentiërende soorten zijnte
beschouwen.
Vergelijking vandeovereenkomsten tussen enerzijdsdebovengenoemde fytocoenosen enhet Valeriano-Filipenduletum
c.q.
Filipendulion
en anderzijds het Filipendulion
en
andere Molinio-Arrhenateretea-veqetaties
doet eerderde
behoefte ontstaan om,met DOING (1963), eenverbond tevormen
bevattende hoog opgaande ruigtevegetaties onder invloed van
(eutroof)beweeglijkgrondwater enoppervlaktewater,datbijde
orde Convolvuletalia
sepium aansluit.
Samenmetdeverbonden vande Convolvulatalia
sepium R.Tx
1950 Seneoionion
fluviatilis
en
(Arah-)Angelioion
litoralis
wordt door DOING deorde
Filipendulo-Calystegietalia
voorgesteld.Eendenkbeeld waarmee ten aanzien
vanonderhavig materiaal valt intestemmen.Temeer,daarde
Convolvuletalia
sepium zelf nauwelijks gekarakteriseerd
zijndoorkensoorten.
Tesamen metdeorden Artemisetalia
vulgaris Br.-BIet
R.Tx 1943 p.p.ende Epilobietalia
angustifolii
(Vlieger
1937)R.Tx.1950em.Passarge 1956vormen de
FilipenduloCalystegietalia
denieuwe klasse
Urtioo-Cirsietea
Doing 1963.Overdeze combinatie kan auteur dezes zichgeen
oordeelvormen;overdekritiek,dieWESTHOFF &DENHELD (1969)
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gevenmetbetrekking totdekentaxa,die DOING (1963)voorde
Vvtiao-Civsietea
voorstelt,echterwel:
"-geendaarvan komtmet redelijke presentie inalle betrokken
verbonden voor",en:
"-belangrijker ishetbezwaar,dat inhet
Filipendulion
de niet-ruderalekentaxa der Molinietalia
en Molinio-Arvhenateretea
duidelijkoverwegen boven de ruderale
soortenvande
Artemisietalia".
Ten aanzien vanhet laatste valtop temerken,datde kentaxa
vandeorde Molinietalia
endeklasse
Molinio-Avvhenatevetea bepaald zwakvertegenwoordigd zijn inde subassocia-

ties Valeriano-Filipenduletum

seneeionetosum en heva-

aleetosum, terwijl tweevandedrie doorWESTHOFF &DENHELD
(1969)genoemde kentaxavanhet Filipendulion
zelfin
onderhavige studie niet zogeschikt zijngebleken wegens (lokaal)exclusief voorkomen inde Phvagmitetaliavegetatiesenomdatde andere kensoort Hypericum
tetvaptevum
ook al eengemeenschap op zijn naam heeft staan inhet Calthion palustris
enoverigens noch inonderhavig studiegebied,noch indeopnamen vanVAN DONSELAAR (1961) isaangetroffen.Dedifferentiërende taxavanhet Filipendulion
ten
opzichte van andere associaties inde
Molinio-Avvhenatevetea sluiten geheel aanbij deoverige onderdelen vanhet
Filipendulo-Petasition
(sensu Doing,1963). Overigens is
dedefiniëring van taxa als"ruderaal" niet zoabsoluut,datop
grond daarvan syntaxonomische conclusies dienen tewordengetrokken.
Ten aanzienvanheteerste deel vande kritiek vanWesthoff en
DenHeld kangeconstateerd woren,dat zijwellichtgelijkhebben,maardatditgeenbelemmering vormtomdehuidige,nauwelijksgekarakteriseerde orde Convolvuletalia
sepium te
verrijkenmeteenondermijnd Filipendulion,
alsdaardoor
eenmatig goed tekarakteriseren ordeontstaat,dieoecologisch
en fysiognomisch sterkgemotiveerd is.
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Veel ingewikkelder wordtde situatie,alsmen inhet Filipendulo-Petasition
ookde niet-Nederlandsevegetatiesbetrekt,opgrond vanwelkeditverbond primair isonderscheiden.
Hetblijkt dan (cf.OBERDORFER 1957,Br.-Bi.1947),datnaast
eenmet het Valeriano-Filipenduletum
vicariërende associatie Filipenduto-Geranietum
palustris
nog andere,in
Nederland nietvertegenwoordigde associaties het
Filipendulo-Petasition
vormen,die hetverbond eenduidelijk ander
karaktergeven,dan indecontextvandedoor DOING (1963)
voorgestelde orde Filipendulo-Calystegietalia
passend
geacht kanworden.
Hetmeest voordehand liggend isdeoplossing,het
Filipendulion indemeest engevorm,i.e.zoalshetdoorWESTHOFF
en DENHELD (1969) isaangegeven,uit tebreidenmetdedoor
hen alsappendix bijde Convolvuletalia
sepium gevoegde
gemeenschappen Sonaketum palustris
(of
Sonaho-Epilobietum hirsuti),
Gemeenschap van Euphorbia
palustris
ende Soeiatie
van Epilobium hirsutum. Dit uitgebreide
Filipendution
kan indeorde Convolvuletalia
sepium
wordenopgenomen.Hiertoe isgeen nieuwe naamgeving vandeze
orde nodig (dusgeen Filipendulo-Calystegietalia
Doing
1963),aangezien het karaktervandezeorde niet ingrijpend
gewijzigd wordtdoorde toevoeging van uiteindelijk slechtséén
associatie.Overigens blijftookdanaande floristische karakteristiek vandeze orde nog veel tewensenover.
Mogelijke kensoorten vandeorde komen frequentvoor innatte
subassociaties inandereorden,endienen dusbepaald niette
wordengezien alsexclusieve,maar alspreferente soorten.
Alskensoorten zijnbruikbaar:
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Convolvuletalia

sepium:

Solanum
dulcamara
Calystegia
sepium
Cirsium
arvense
Eupatorium
aannabinum
Valeriana
officinalis
Angelica
archangelica
Sonahus
palustris
Galium
aparine
Galeopsis
tetrahit,

Filipendulion:
Epilobium
Epilobium
Symphytum

hirsutum
parvif'lorum
officinalis

Voorts zijndifferentiërend tenopzichtevan:
Artimisetalia

Lythrum

vulgaris

:

fluviatilis
litoralis:

en

Phalaris
arundinacea*
Valeriana
officinalis**
Filipendula
ulmavia**
Thaliatrum
flavum**
Stachys palustris *

saliaaria*

* Optimaal voorkomen in
**Optimaal voorkomen in
Overgangsvegetaties:

Senecionion
Angeliaion

Phragmition/Magnocariaion.
Filipendulo-Petasition.

het Urtiao-Cirsietum

arvensis

(pro

ass.)

Nahetbovenstaande intermezzo,waarbij het
Filipendulion
eenruimere inhoud heeftgekregen en issamengevoegd met andere
ruigtevegetaties,ishet nietbezwaarlijk,devegetaties volgensdeoverigeopnamen inde tabelvan 1974 (opnamen 26-69)
als Filipendulion-veqetaties
te bestempelen.
Deaansluiting,diedeopnamen 59-64 (56-70)gevenopenerzijds
het Valeriano-Filipenduletum
en anderzijds het inbrak

7Z

milieu voorkomende Angeliaion
litoralis
R.Tx. (1950)1962
apud Lohm.et al. 1962,bevestigt demogelijkheid het Valeriana-f ilip enduletum totde Convolvuletalia
terekenen.
Decombinatie (inopnamen 59-64)van Scirpus
maritimus
met Angelica avahangeliaa en Cirsium arvense dient
teworden beschouwd alstijdelijk,evenalshetvoorkomen van
Glyaeria maxima indeopnamen 43-48.
Hetvoorkomen van Phalaris
arundinaaea indereeksopnamen 45-64 enverder issyntaxonomisch nietongebruikelijk,maar
zal inverdere ontwikkeling vandevegetatie kunnen afnemen,
ondervoortgaande toenamevan Cirsium avvense (tijdelijk?), Valeriana
officinalis
en Symphytum
officinalis. Van Angelica archangelica
wordt indezevegetatiesgeen uitbreiding verwacht:de soort iskennelijk gebonden
aanoeverwal-situaties.
Deze ontwikkeling maakt hetonderscheiden van een nieuweassociatie inhet Filipendulion
wenselijk.Dezeassociatie,
die isop tevatten alspendant vanhet Sonchetum
palustris
voor het zoetegebied, istekarakteriseren als UrticoCirsietum
arvensis.
Inonderhavig materiaal wordteen (niet
representatief)voorbeeld vandezeassociatie gevormd doorde
opnamen 57,58en 65-69.
Hoewel de associatie zichalsgeheel nog nietcompleet laat
omschrijven,kangesteld worden,datdevegetatiesvandeopnamen 57,58en65-69,tesamenmetdievandeopnamen 59-64,als
subassociatie angeliaetoeum
(differentiërendesoort:
Angelica
archangel ia a) insyntaxonomisch opzicht inkontakt staanmethet Senecionion
fluviatilis,
voor zover
datverbond terecht isonderscheiden.Deopnamen 31-56 kunnen
worden beschouwd als initiëleversiesvandenieuwe associatie:
deontwikkeling van Cirsium arvense,
Galium aparine en
Valeriana
officinalis
zal nog enige tijd voortgaan.Welke
soortensamenstelling enwelke abundantieverhouding op langere
duur indezeproefvlakken zullenoptreden,isaandehand van
hetbeschikbare opnamemateriaal niet tevoorspellen.Wellicht
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zullen zich indezeproefvlakken opkorte termijnnogontwikkelingenvoordoen,dievan uitgesproken aard zijn.Metname isin
dezeproefvlakken demogelijkheid hetgrootstvoor epidemisch
parasitisme,"catastrofale" inwerking vanextreme variaties (of
juistvangebrekdaaraan) inklimaatsfaktoren,overspoeling
engrondwaterstanden,massakolonisatie enwelke onvoorspelbare
gebeurtenissen ook.Daarnaast zal indemeeste vandezeproefvlakken hetoptreden vanklinkop langere termijndevegetatie
weermeeronder invloed vanhetoppervlaktewater brengen:de
meeste bodems zijn totrelatief grote diepte (1|meter) zwaar
enwaren in1970 nagenoeg geheelongerijpt.
Deopnamen 26-30 zijn inde actuele situatie nog tebeschouwen
alsopnamen vanvegetaties vanhet Saivpetum tviquetvi.
et
mavitimi phalaridetoeum.
Nahetverdwijnen vanook Phragmites austvalis
c.s.zullen zeonder tebrengen zijnbijhet
Uvtico-Civsietum
arvensis, waarbij devegetaties inde
opnamen 26-28 door standhouden of uitbreiden van Phalavis
avundinaeea c.s.wellicht beschouwd kunnen worden alseen
subassociatie phalavidetosum,
minofmeer conformde
aktuelevegetatievandeopnamen 45-56.
4.B. DESUCCESSIE INDEGRIENDEN
4.B.I.Deopnamen
HetaantalPO1sdat ingrienden isuitgezet,isom redenen
zoals reeds in4.1.zijnvermeld,beperktgehouden.Wegens
herhaaldeonvindbaarheid kondenvanenkelePO'sonvoldoende
opnamen wordengemaakt om verwerking vandegegevens indit
verband mogelijk temaken.Deontwikkelingen inde resterende
15PO'sgeven eenredelijk representatief beeld vandeontwikkelingen,die indegriendvegetaties vandeBrabantse Biesbosch
inhetalgemeen hebben plaatsgevonden.
Debeschrijvingen vandevegetaties in1970 zijn alleopgesteld
inhetvoorjaar van 1971,behoudens dievan PO 1enPO4,die
pas in1972 zijnopgesteld.Hetachteraf verzamelenvan
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gegevenswasmeteenhogematevanbetrouwbaarheidmogelijk,
doordat in1970een uitvoerig onderzoek meteen gedetailleerde
kartering wasverricht aandegriendvegetaties.Tevensvormden
verschillen inontwikkelingsstaatvanplatenvan eenzelfde
soort veelal eenovertuigende aanduiding vanhet aldan niet
reedsaanwezig zijnvandeplanten in1970.Voortswaseen
aanzienlijkeongeregistreerdekennisbeschikbaar vandevegetatieopvele locaties in1970.
Incompleet zijndeopnamen tenaanzien vande specificatie van
mossen. In1970werdenmossen nauwelijks terrestrisch aangetroffen ingrienden.In1971kwamenmossenvooropafgevallen
houtopdebodem.Dezewerdengekwalificeerd als (voormalige)
epifyten enwegensdedaarmee vanonderhavig onderzoek afwijkendeproblematiek buitenbeschouwing gelaten.Naarmatede
bodembedekking doordood organischmateriaal inlater jaren
toenam,wasook een toenamevande aanwezigheid vanmossen te
constateren.Detaillering vanhet soortenbestand werd onder
meerwegensde inonderhavig verband dubieuze oecologische
indicatiewaarde achterwegegelaten.
Metbetrekking tothetwelig voorkomen van Impatiens
nolitangeve inPO 11 (enwellicht ookhetvoorkomen inPO 8)
dientvermeld teworden,datdeze soortreeds toenam nade
afsluiting vanhetVolkerak inhetvoorjaar van 1969.Tengevolgevandeze afsluiting verminderde hetgetijde-amplitudo in
geringemate;hetpeilvangemiddeld hoog waterdaaldevanca.
+1.30N.A.P.totca.+1.20N.A.P.
4.B.2.Griendvegetaties van 1970 totenmet1974 (tabel 8)
4.B.2.a. De structuur

van tabel

8

Deopnamen vandevegetaties in1970 zijngeordend opgrond van
dedifferentiërende kenmerken die inhoofdstuk 3zijnaangegeven. Inde tabel zijndeconcentraties vandifferentiërende
soortenomkaderd.Devoordeopnamen van 1970gebruiktevolgordevandePO's inde tabel isook indelatere jarenaangehou-
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den.Eenherordening opgrond vande soortensamenstelling behoortweliswaar totdemogelijkheden,doch biedtgeenmogelijkheden totverdere interpretatie.Deaangehouden volgorde blijkt
ookmetdeopnamen van 1974een nog bevredigend beeld tegeven.
Bijdenotatievan soorten zijn twee lijndikten toegepast:
- Doormiddel vandedikste lijnwordt aangegeven,datdebetreffende soort inhetPOeengrotere abundantie bereiktedan
inhetvoorgaande jaar.Hieronder isookbegrepen een eerste
voorkomen indatPO.Hetgedeeltevande tabellen 1971,1972
en 1973waarin voornamelijk toenamen van abundantiesoptraden, isomkaderd.Dezeomkadering isschematisch ookonderde
tabel aangegeven.Opveleplaatsen wordtdeomkaderinggevormd dooreenonderbroken lijnomhetarbitraire karakter
ervan teaccentueren.
- Doormiddel vanhetdunste lettertype wordtaangeduid,datde
abundantievandebetreffende soort inhetPOniet isveranderd of isafgenomen tenopzichte vanhetvoorgaande jaar.
Indiende soortgeheel isverdwenen uithetPO isdezenog
aangeduid meteen "o".Indevolgende jarenwordthetvroegerevoorkomenvande soort noggesignaleerd dooreenstip.
Afnamevan abundanties enverdwijnen van soorten tredenook
opbinnendebovengenoemdekaders.
Inde tabelvan 1974 iseenomkadering aangebracht omdevoornaamste toenamen teaccentueren van abundanties enpresenties
tenopzichtevan 1970,inplaatsvanhetvoorgaande jaar1973.
Voordeduidelijkheid zijndaarbij tevensdekadersherhaald,
zoalsdie inde tabelvan 1970 zijngetrokken.

4.B.2.b. De ontwikkelingen
in de soovtensamenstellingen
abundanties van jaar tot jaar

en

1970
Devolgorde vandePO's inde tabel van 1970weerspiegelt een
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afnemendedominantie vangetijdeninvloeden opdevegetatiesamenstelling.Deextreem soortenarme PO's1,2en 3bevonden
zich ingreppels (+0.50 tot+0.70 N.A.P.); dePQ's4t/m 9op
als laag en nat tekwalificeren griendbodems (+0.80 tot+1.10
N.A.P.); PO10opnattebodem;PO's11,12en13opmiddelhoge
en PO's 14en 15ophogebodems ( +1.30 N.A.P.). Devegetatietypen DemenLernvandePO's4t/m 10weerspiegelende
slechte drainage vandebodems indezePO's.
1970-1971
Ingeringemate trad afnameopvande abundanties vanenkele
soorten uitgroep D,die uiterstvochtbehoeftig zijn.Metname
bij Callitriehe
stagnatie wasdit hetgeval.
Toenamenvanpresenties enabundanties tradenveelvuldig op.In
de in1970 extreem soortenarme PO's 1,2en3was sprakevan
eenrijkgeschakeerde vestiging van soorten.Metnametrad
toenameopvanderelatief vochtminnende soorten Myosotis
saovpioides
en Polygonum hydropiper,
ook inophogere
bodemsgelegen PO's,envanderelatief droogtepreferente soor-

ten Urtica dioiaa en Anthrisous

sylvestris

juistin

lagergelegen PO's.Bijzondere vermelding verdientookdeaanzienlijke toenamevande abundantie van Cardamine amara
opallebodemhoogten.Deze toenamevloeidevoor eengrootdeel
voort uitdeenormevitaliteit vandeplanten in1971.
1971-1972
Teruggang trad vrij algemeenopbijdemeer natpreferente soorten. Invelegevallen bleven soortengeheelweg.Metnamewas

dithetlotvan Callitriehe
stagnalis,
Sium ereetum, Polygonum hydropiper, Caltha palustris en Cardamine amara.
Doordeze teruggang warenvande"natte"soorten in1972alleen

Myosotis

saorpioides,

Lythrum saliaaria en Lyaopus

europaeus nog aanwezig metgrotere abundantie dan in1970.
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Toenamevanvochtminnendesoorten trad nogop indePO's1,2
en 3.Indeoverige PO'svielvooral nog enige uitbreiding van
Myosotis teconstateren.
Mede doordeplotselinge sterke achteruitgang bij Caltha,
Polygonum envooral Cavdamine werd Myosotis op
veelplaatsen eenopvallende dominante bodembedekker,hoewel er
infeite nauwelijksmeer Myosotis wasdan in1971.
Indebloeitijd vormde de soorteenlichtgroenmet hemelsblauw
tapijt ingrienden,waarop tottwee jaarvoordiennog
Zonneveld'skwalificatie "eenbijna lugubere wildernis"van
toepassing was.Overigens tekent zich in1972een sterkeverdere toename afvanderuigtesoorten,metnamevan Angelica

arohangeliaa, Solanum dulcamara, Uvtiaa dioica, Valeriana
cinalis,
Anthvi8Qus sylvestris en Eevaaleum sphondylium

offi-

.Hierdoor issoortengroep Lnagenoeg voltallig vertegenwoordigd inalle PO's.Voortsvond eenverspreide toename plaats
van Galeopsis
tetrahit
en Rubus aaesius. Ookde
Salix-soorten
blijken wel tevaren.
Eenopmerkelijke toenamevan Salix viminalis valt teconstateren.Vermeld zij,datkiemplanten van Salix-soorten
niet zijn aangetroffen,ook tijdenshetverdere onderzoekniet.
De "uitbreiding" van S. viminalis kandeels toegeschreven
worden aanonnauwkeurigheden indeafbakening vanPO's,maar
ook aan afwijkende determinaties:deSa£-ix-struikenen
bomen zijn sterkgehybridiseerd ennogalpluriform. Overigens
isdemeeste S. viminalis
in1973weerverdwenen uitde
opnamen,maar in1974weer teruggekomen.
1972-1973
De afname inabundanties enpresenties van natpreferente soorten zette zichvoort.Ookbijderuigtesoorten vangroepKenL
trad echter alweer enige afname op:hetvoorkomen van Eevaaleum sphondylium isweer nagenoeg gelijkgeworden aandat
in1970; Impatiens
noli-tangeve
rsspectaculair achteruitgegaan (PO11,waar Impatiens in1972volledig domi-
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neerde, isevenwel in1973 nietopgenomen).De in1972toegenomenverbreiding van Galeopeis
tetvahit
isin1973 teniet
gedaan; slechts intwee laaggelegen PO's isde soortnogaanwezig.Ook Rubus eaesius neemtweeraf.
Toenamevande abundanties treden invergelijking metvoorgaandejarenminder op.Van deruigtekruiden zijnvooral nog Urtica en Anthviseus uitgebreid. Uvtiea heeftop
veel plaatsenmet lageenmiddelhoge bodems absolute dominantie
bereikt; Anthviseus blijft domineren opdehoogstebodems.
De toenamevandeverbreiding vanmossen,die in1972opgang
kwam,blijft zichvoortzetten.Vanderelatief droogtepreferente soorten blijkt Filipendula
ulmavia indrie PO'smet
vrij lagebodems te zijngevestigd.
1973-1974
Afname van abundanties isalgemeen;denatprefente soorten zijn
invele gevallen geheel verdwenen.Ookderuigtesoorten Solanum dulaamara en Calystegia
sepium nemen weer sterk
af.Vooral inenkele hogePO'stoont Anthviseus enige
teruggang. Filipendula
blijkt zichniet tehebbengehandhaafd intweevandedrie PO'swaarde soort zich in1973 vestigde.
Eevaaleum toont afname indehoogst gelegen PQ's,maar
blijkt zich tochweer tehebbengevestigd op lagergelegen
bodems.Nog steeds iser toenamevan Uvtiaa: indehoogst
en inde laagstgelegen PQ's. Salix viminalis duiktweer
krachtig op indeopnamen.Ookdeze keer isergeen sprakevan
nieuwe vestigingen,maar van interpretatieverschillen.
4.B.2.C Ontwikkelingen
in de aspecten
en
soovtenvijkdom

bedekkingspevaentage

Naastdeveranderingen inde abundanties van soorten ende
soortensamenstellingen vanvegetaties,illustreren ookde alge-
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menégegevensvandeopnameneenontwikkeling.
Debedekking vandevegetatie inde lagekruidlaag blijktna
1971 inhetalgemeen af tenemen.Indehoge kruidlaag iseen
vrijgestage toenamevandebedekking teconstateren tot1973,
gevolgd door eenreedsvrij aanzienlijke afname in1974.De
bedekking vandeboomlaag lijkt inde successievelijke jaren
eenrommelig verloop tehebbengehad.Hoewel juist hierbij
interpretatieverschillen bijdeopnamen eenvrijgrote rol
kunnen spelen,weerspiegelen deopnamende ingrienden algemeen
geconstateerde tendens tottoename vandebedekking vande
boomlaag inlaaggelegengrienden en totafnamevandebedekking inhoog gelegen grienden. (Tenaanzien vanPO 10moetwordenopgemerkt,datditgesitueerd was ineencultuurgriend,dat
eind 1970gehakt was.)
Hetverloopvande totale aantallen soorten indeopnamen toont
dathethoogtepunt vande soortenrijkdom inbijna alle PO'sin
1972werd bereikt:nade "opvulling" vandevegetatie door
natpreferente soorten in1971 ishetmerendeel daarvannog
aanwezig,terwijl in1972 zelfde "opvulling" vandevegetatie
door ruigtekruiden enrelatief droogtepreferente soorten
plaatsvond.De soortenrijkdom blijkt in1973weer af tenemen.
Veelvandenatpreferente soorten zijndanverdwenen;de uitbreidingen betreffen vooral toenamevande abundantiebij reeds
gevestigde soorten.Ook in1974 iser tenopzichte vanhet
voorgaande jaarvoornamelijk sprake van enige afnamevande
soortenrijkdom perPO.
Vergelijking vande aantallen soortenperPO in1970metdie in
1974 toont-uiteraard -een sterke toenamevande soortenrijkdom indeoorspronkelijk zeer soortenarmePO's1,2en 3in
greppels.Enkelevandeoverige relatief laag gelegen PO's
tonen eveneens nog eenbeduidende toename;bijderest isde
toename nietnoemenswaardig.Indehoogstgelegen PO's13,14
en15 trad zelfsafnameopvandesoortenrijkdom.
Vergelijking vanhet soortenbestand perPO in1974metdatin
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1970 toonteveneensopmerkelijke feiten,diebijdevorengenoemde aansluiten.Inhethoofd vande tabelvan 1974 isaangegeven,hoeveelvande indat jaar indePO'saangetroffensoortenook in1970 reeds indebetreffende PO'saanwezig waren.
Tevens ishet totale aantal vande soorten aangegeven,die in
degeheleperiode van 1970 totenmet 1974 indebetreffende
PO's zijn aangetroffen.Evenals uitde tabel zelf reedsblijkt,
bestond devegetatie indehoogstgelegen PO's13,14en 15in
1974voorhetovergrotedeel uit soorten,dieer in1970reeds
invoorkwamen.Ditondanks deomstandigheid,dathet totale
aantal vande soorten,datgedurende hetonderzoek wasaangetroffen indeze PO'smeer danhetdubbele bedraagtvandesoortenaantallen in1974en/of in1970.
Naarmate de PO's lagergelegen zijn,veranderen de verhoudingen
tussendeze aantallen soorten:hoe lagergelegen hoeminder
overeenkomst tussen de soortensamenstellingen in1974en1970,
enhoegroter hetaantal soorten,dat indegehele periode in
het PO isaangetroffen.
4.B.3.Interpretatie vandeontwikkelingen
Deeersteontwikkelingen indevegetaties ingrienden worden
gekenmerkt doorhet instand blijven vanpresenties enabundantiesvande soortenvan 1970,terwijl erperPOnieuwe soorten
bijkomen.Daarbij verdween dedifferentiatiedie indeoorspronkelijke vegetaties sterk aanwezig wasgrotendeels.Verschillen inhetmilieu,met inbegripvandebiotische componentendaarvan zijnkennelijk sterkafgevlakt.Hierinwijktde
situatie ingrienden afvandievandegorzen.Daar immerswas
sprakevaneenmeergedifferentieerdereactie opdegewijzigde
fysiekemilieucondities.Terverklaring vanditverschil tussen
grienden engorzen kunnenmeerdere omstandighedenwordengenoemd.
- Inhetovergrote deelvandegrienden wasreedsvóórde
afsluiting van hetHaringvliet debodem half totbijnageheel
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gerijpt.Hierinkwam indeeerste jarengeengroteverandering.Hetmilieu bleef hierdoor aanvankelijk geschikt voorde
natpreferente soorten,diedaarreedsgevestigd waren.De
selecterende invloed vanoverspoelingsfactorenwasevenwel
verdwenen.Alsgevolg daarvanwarenvoorvele soortende
vestigingscondities beduidend verbeterd.
- Indeoorspronkelijkegriendvegetaties trad geen dominantie
opvan soorten als Phvagmites,
Typha, Glycevia en
Phalaris. Ingorzen speelden deze soorten aanvankelijk
ookeendominerende rol indeontwikkeling vandevegetaties,
waarbij de uiteenlopende reactiesvandeze soorten extra
differentiatiebrachten indebiotischemilieucondities.De
abundantie van wilgen welke van POtotPO sterkuiteenliep,
ondervond weliswaar invloed vandegewijzigdemilieucondities,maardeze invloed leidde niet totrelevantedifferentiatie inhetmilieu binnendegrienden.Integendeel duidende
ontwikkelingenopvermindering vandedifferentiatie inboomhoogten enbedekkingsgraden,welkeoorspronkelijk insamenhang metverschillen inoverspoelingsfactoren sterkgedifferentieerd waren.
Deontwikkelingen indevegetatie wordenvanaf 1972 gekenmerkt
doorhetverdwijnen van natpreferente soorten.Een eenduidige
verklaring kanhiervoor nietwordengegeven.Enerzijds kanhet
verdwijnen van soorten worden toegeschreven aandevoortgaande
bodemrijping,anderzijds treedt tegelijkertijd sterkeuitbreiding opvangrote ruigtekruiden.Deze snelle en sterke uitbreiding vandehoge kruidlaag zalvooral deeerstbeperkende invloed zijngeweest ten aanzien vande abundanties vannatpreferente soorten.Deomstandigheid,datnauitbundige opleving van
deminofmeergelijkgeaarde soorten Cavdamine amava en
Myosotis
saovpioid.es in1971 deeerste het liet afweten
in1972ende ander (minder absoluut)pas in1973,duidter
evenwel op,datook autoecologischeverschillen wel degelijk
een rolhebbengespeeld.
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Deuitbreiding vanenkelevanderuigtesoorten had eentijdelijkkarakter.Evenals tenaanzienvandenatpreferente soorten
kannietwordenvastgesteld ofhier autoecologische danwel
synoecologische factoren de afnamevande abundanties enpresentiesveroorzaakten.Waardezevraag betreffende denatpreferente soorten inwezen nietvanbelang was (desoorten zouden
hoedanook welverdwijnen) ishetmetbetrekking totderuigtesoorten welvanbelang.Hetverdwijnen impliceert immers
niet,dathetabiotischemilieu ongeschikt isvoordezesoorten.Demogelijkheid,dat zijbijvoorbeeld bijeen eventuele
afnamevandedominantie van Urtica weerkeren,blijftdus
bestaan.
4.B.4.Typologie
Inde tabelvandeopnamen vandevegetaties in1974kunnen
driegroepen opnamen worden onderscheiden.Indezegroepen zijn
dezelfde PO'sverenigd,die in1970 alsminofmeerovereenkomstig konden worden aangemerkt.Ook buiten dePO's isinhet
algemeenditdrietal hoofdtypen binnendegriendengeconstateerd.Aangezien hetweinig zinvol ismetbetrekking totdeze
vegetaties reeds tesprekenvanvegetatietypen,moethetonderscheid alseen fysiografische indeling worden gekenmerkt.Dete
onderscheiden typen zijn:
- greppels enondiepe sloten;
- griendenop lage totmiddelhogebodems;
- grienden ophogebodemsmeteenoeverwalkarakter.
Overigens kan infysiografischopzichteen type "griendkaden"
onderscheiden worden.Dit type isinonderhavig onderzoek niet
betrokken.Devegetaties daarvan zijnonder uiteenlopende,
vooral antropogene invloeden divers.Voor eenbeschrijving van
dezevegetaties wordtverwezenvanVANOOSTERHOUT (1974).
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Greppels

en ondiepe

sloten

(PQ's 1, 2 en Z)

Degegravengreppelsdienen indegriendcultuurvoordedrainagevandebodem ende afvoer vanhetwater.Degreppels,waarin
geenhoge stroomsnelhedenoptraden,hadden tevenseenwerking
als sedimentatiebasin van slib.Dezewerking werd doorverwaarlozing vandewaterhuishouding vandegrienden versterkt;ook
bladafval accumuleerde indegreppels.Doordeconstitutie van
degreppelbodems zijndezebodems sterkonderhevig aanklink.
Waar devasteondergrond indegreppelsveelal verbenedende
huidigegemiddelde waterstanden ligt,kandoor klink hetbodemniveaudalen tot indehuidige fluctuatiezone vandewaterspiegel.Hetgreppelmilieu ishierdoor inhetalgemeennat.
Differentiatiebinnen hetgreppelmilieu bestaatvooral ten
aanzienvan:
- debodemhoogte enoverspoelingsfactoren;
- debodemsamenstelling;
- debreedte enoverschaduwing.
Tengevolgevande sterk selectieve invloed van elkvandeze
factoren indeonderhavige ordevangrootte kunnende soortensamenstellingen enabundantieverhoudingen indevegetatie van
greppels sterk uiteenlopen.Opde laagste bodems komenqua
karakter sterkdominerende soortenmaar inbeperktematevoor;
devegetaties indezemilieu's zijn naarverhouding soortenrijk.Indoorgaansdroogstaande greppelsdomineert vooralsnog
Urtica indevegetatie.Veelal ontbreken andere soorten
geheel.
Grienden

op lage tot middelhoge

bodems (PQ's 4 t/m 10)

Debodemhoogten vandeakkers inde laag enmiddelhoog gelegen
grienden lopen uiteen vanca.+0.80 tot+1.30N.A.P.De textuur
vandezegriendbodems is inhet algemeen kleiig.Alleennabij
grote wateren komen lichtere bodemsvoor.Debodemsworden nog
maar enkelemalenper jaaroverspoeld,voornamelijk inhet
winterhalfjaar.Alsgevolg daarvan zijndeze bodemsbijnaof
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geheelgerijpt.
Deboom-of struiklaag vandegrienden isgeheelvanantropogene herkomst,aldan nietopzettelijk. Inde soortensamenstellingvandeze laag heeftwel natuurlijke selectieplaatsgevonden.Hetbedekkingspercentage varieert sterk,maar tendeert
naargemiddeld 20à30%.
Deoorspronkelijkedifferentiatie inboomhoogten isafgenomen
doorbeduidend gunstigergroei-omstandigheden invooralde
slechtontwaterde verwaarloosde grienden.De structuur vande
vegetaties indezegrienden wordtvooralgekenmerktdooreen
sterk ontwikkelde hogekruidlaag van litotmeerdan 2meter
hoogte.Dekruidlaag wordtgedomineerd doorruigtekruiden,met
name Urtica dioiaa. Angeliaa arahangeliaa
iseenkenmerkende soort.Enkele kleinevochtpreferente soorten komen (nog)
voor.Buiten dehoutgewassen komengeen soorten voor,dieals
"bossoorten" aangemerkt kunnenworden.
Grienden

op hoge bodems (PQ's 11 t/m

15).

Alshooggelegenwordendiegrienden aangemerkt,dievoorkomen
opbodemsvanca.+1.20 totca.+1.50N.A.P.Deze bodemhoogten
worden aangetroffen langsgrotere kreken,inzonesvan 10tot
20mbreedte.Een enkelemaal isde zonebreder,namelijk als
dezebehoortbij tweenabijelkaargelegen kreken.De textuur
vandeze bodems isover hetalgemeen zaveligen inhetgelaagde
bodemprofielverticaal wisselend.Wegensdehoge ligging vande
bodems tenopzichte vandeomgeving isdenatuurlijke drainage
vanoudshergoed; begreppeling komt indezebodems slechtsmet
grote tussenruimten voor.Dehoog gelegen bodemswordennog
slechtsbijuitzondering overstroomd. Ze zijn tenminste totde
diepte vandehuidige gemiddelde grondwaterstanden geheelgerijpt.De soortensamenstelling vandeboomlaag isvooralsnog
voornamelijk ofgeheel antropogeen. Salix alba isde
meest algemene soort, Populue nigra komt sporadisch nog
voor, Populus eultivar
iets frequenter opennabijplaat-
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senmeteenbijzondere functie zoalskeetheuvels.
Wegensdereedsvoorde afsluiting vanhetHaringvliet relatief
gunstigegroei-omstandighedenopdehogebodems zijnverwilderdegrienden opdeze bodemsbeduidend hogeropgeschoten dan
lagergelegen grienden. Salix albae reikt hier tot16
meter, Populue aultivar» totca.20meter.Dekruidlaag is
evenals inde laag-enmiddelhoog gelegengrienden Ijâ2meter
hoog enwordtgevormd doorvoornamelijk ruigtekruiden. Urtica neemtookhier eenbelangrijke plaats in.Kenmerkende
soortenontbreken indekruidlaag.Lokaal iseenmoslaag ontwikkeld.
4.B.5.Mogelijke toekomstige ontwikkeling
Bijdeverdereontwikkeling vandegriendvegetaties zal nade
fasevan uniformering,die indeze eerste jaren nadeafsluitingoptrad,weermeerdifferentiatie tussende aangegevendrie
hoofdtypen kunnen optreden.Abiotische grondslagen vooreen
duidelijkedifferentiatie indevegetaties zijnergenoeg.De
voornaamste factor zalevenalsvroeger wordengevormd doorde
bodemhoogte.Hieruitvloeiteenverschilvoort indehydrologische standplaatsfactoren dievanbelang zijnvoordebegroeiing.Nietonafhankelijk vandebodemhoogten isde textuurvan
debodemsookenigszinsgedifferentieerd,zijhet inmindere
matedan ingorzen enmogelijk voordebegroeiing nietdirect
relevant.
Verschillen inhoogteligging vanbodems zullen opde langeduur
toenemen:delaagste bodemshebben inhetalgemeen eenzwaardere textuur en zijnover hetgehele profiel genomenmindergerijptdanhogerebodems.Deklink tengevolge vandevoortgaanderijping zalde invloed vanhydrologische factoren bij lagere
enzwaarderebodemsnaarverhouding meerdoen toenemendanbij
hogere enlichtere bodems.Inbepaalde situaties kanmogelijk
veenvormingoptreden.Metname lijkendeomstandighedendaarvoorgeschikt isdoodlopende bredeondiepe sloten en inde
allerlaagstgelegen slechtontwaterde grienden waarvroegerhet
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vegetatietype Dem (V6,deelsV 5volgens Zonneveld'stypologie)voorkwam.
Totwelkevegetatietypen deontwikkeling vanhetmilieu ende
vegetaties indegrienden zalkunnen leiden,isopgrond vande
beschikbare gegevensnietmet enige zekerheid aan tegeven.Het
blijvend optreden van invloeden van fluctuaties inde stand van
hetoppervlaktewater op standen en stromingenvanhetgrondwater alsmede hetoptreden vanperiodieke overspoelingvande
bodemsdoetvermoeden,datdegriendvegetaties zullen blijven
behoren tothet Alno-Padion,
zoalsdat in3.5.b.wordt
opgevatmet inbegripvanhet Saliaion
albae.

5.ONTWIKKELING INDERUIMTELIJKEASPECTENVAN DEVEGETATIE
5.1.Inleiding.
Doordeveranderingen inde soortensamenstellingvandevegetatieswasna 1970deondermeer chorologische typologie vande
zoetewatergetijdenvegetaties nietmeerbruikbaarvoorkarteringen.Hetopstellen van nieuwe typologieën bood doordeveranderlijkheid vandevegetatiesvan jaar totjaarookgeen
basisvoorkartering vanruimtelijke eenheden indevegetatie
opdevoordiengebruikelijke wijze.Doormiddelvan interpretatievan luchtfoto'svan 1972en 1973 zijnwel kaartenvervaardigd vanruimtelijke variatie indebegroeiing.Delegendavan
de luchtfoto-interpretatiekaart 1973*kon achteraf merendeels
ook syntaxonomisch geïnterpreteerd worden.Kartering vande
verbreiding van afzonderlijke soorten in1970 en 1974 inkleine
stukkengorsgaf indetail eenduidelijk beeld vandeveranderingen dieopgrote schaal indevegetatie optraden (fig.19en
fig.20).Vooraldroegen echter niet-systematische waarnemingen
vanvegetaties en milieu-invloedenbij aande interpretatie
vanruimtelijke verschillen invegetaties.Deze laatstewaarnemingen zijn inhoofdstuk 6verwerkt.
5.2.Hoofdlijnen
Dehoofdlijn vanderuimtelijke variatie indebegroeiing werd
evenalsvôôrde afsluiting primair gevormd doordeverdelingvangorzen engrienden volgenshetoudepatroon.Doordat
cultuurmaatregelen nade afsluiting bijna overal achterwege
blevenvervaagde deoorspronkelijkeantropogene variatie binnen
degorzen endegrienden indemeeste gebieden.Ookhetverschil tussenbiezengorzen enrietgorzenvervaagde daarbijdoor
* Dezekaarten zijngedeponeerd bijdeLandbouwhogeschool,
hetStaatsbosbeheer inNoord-Brabant enhetRijksinstituut
voorNatuurbeheer.
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hetverdwijnen vandeoorspronkelijkedominerende soorten.Als
nieuwe antropogene invloed leiddebeweiding vangorzen,aldan
nietmet aanvullende maatregelen terbevordering vandegrasontwikkeling,totgrote nieuweverschillen binnendevoormalige
rietgorzen.
Hoofdlijnen inderuimtelijke variatie indebegroeiing corresponderen voortsevenalsvöörde afsluiting hetgeval was
metdegeomorfologie.Ingorzen blevenoeverwallen enkommen
aanverschillen indebegroeiing herkenbaar. Inhetalgemeen
werdendaarbijoeverwallen aandehand vandebegroeiing als
breder aangemerkt danvôôrde afsluiting.Binnen hogeen
bredeoeverwallen blevenveelal ook strokenmet verschillende
vegetatie teonderscheiden.Degrenzen inditpatroon worden
veelalgevormd door andere soortendanvroeger envallen inhet
algemeen ook nietprecies samenmetdevroegere grenzen.Bijde
luchtfoto-interpretatie isalshetmeest karakteristieke deel
vandeoeverwalvegetatie somseen andere strook aangemerkt dan
dehoogste zone,dievroeger alstyperend gold. Ineenreeks
kaarten*vandeBoerenplaat ende ZuiderJonge Deen in1953,
1970,1972en1973 leidtdit totogenschijnlijk heen enweer
schuiven vanoeverwallen inde loopderjaren.
Behalve hetbeeld vanhogeoeverwallen wasop luchtfoto'svan
1973ookhetbeeld vaneengrootdeel vandemiddelhoge oeverwallenkarakteristiek.Hierin washetvoorkomenvan bloeiende
exemplaren van Angelica arahangelioa
herkenbaar.Deverbreiding vandeze soortwasalthans in1973bijnageheelbeperkt totdezemiddelhoge oeverwallen.Desoortvormde daardoor
eenbelangrijke gidsvoorde interpretatie vandegehele serie
luchtfoto's aangezien geomorfologische structuren zich uithet
voorkomenvanAngelica archangelica lieten afleiden en indirect
ookdebodemhoogten van zowel oeverwallen als aangrenzende
kommen.Metnamevoorde interpretatie vande fotobeeldenvan
* Dezekaarten zijngedeponeerd bijdeLandbouwhogeschool,het
Staatsbosbeheer inNoord-Brabant enhetRijksinstituut voor
Natuurbeheer.
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dekomvegetatieswasdatgunstig.Indekommen waren detyperende faciesvanopluchtfoto's herkenbare soorten nagenoeg
verdwenen.Deruimtelijke variatie indekomvegetaties was
daardoor watbetreftdehoofdlijnen afgenomen.Inplaatsdaarvanwaswelmeervariatie binnen kleineoppervlakten teconstateren inhet fotobeeld vandenieuwgevestigde vegetatiesvan
ruigtekruiden.Dezevariatie liet zichevenwel niet interpreteren inaansluiting opdegeomorfologieof andere onderkenbare
abiotische factoren.
Alsnieuweelementen inderuimtelijkevariatievandevegetatiesontwikkelden zich langsen inkillen engaten zonesmet
oevervegetaties opvoordienmerendeelsonbegroeideplaatsen.In
kwalitatief opzicht zijndezevegetaties tebeschouwen alseen
afzonderlijkehoofdcategorie naastdegorzen,debeweidegorzen
endegrienden.Inhetalgemeen was in1974 nog slechts sprake
van schaarsenverspreid voorkomenvan strokenvandezevegetatie.Degeringe oppervlakten vandeoeverbegroeiing endeverbreiding ervandoorhetgehelegebied heenversluierenenigszinshetbelang vandeze zone alseen afzonderlijk ruimtelijk
element tussengorzen enopenwater.
Inderuimtelijke aspectenvangriendvegetaties trad optweeërleiwijzeverandering op.Zoals inhoofdstuk 4isvermeld konden indevegetatiesopde akkersvangrienden in1974 slechts
tweecategorieën worden onderscheiden:dievanhogebodemsen
dievan lageenmiddelhoge bodems.Ditonderscheid komtovereen
met dehoofdlijn die in1970overde antropogenedifferentiatie
heen alsnatuurlijk patroon indevegetatie bestond.Dehydrologische beheerseenheden uitvroeger dagen onderscheiden zich
echter nietmeer als zodanig indevegetatie.De ruimtelijke
differentiatiebinnengrienden isopditniveau sterkverminderd,vergelijkbaarmetdeontwikkeling indekommenvangorzen.Evenalsdaar isook indegrienden daarentegen sprakevan
toenamevanderuimtelijke variatieopgedetailleerder niveau.
Dezevariatie volgt uithetbegroeid raken vande alomaanwezigegreppelsenondiepe sloten.Devegetatiesdaarvanonder-
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scheiden zichduidelijk vandievande tussenliggendeakkers.
Binnendenieuwe begroeiing vangreppelsen slotenbestaat
grotevariatie,die samenhangtmetderuimtelijke variatie in
milieufactoren zoals inparagraaf 4.B.4. isvermeld.Dezevariatie treedtopoverafstandenvanenkele tottientallenmeters
inde lengterichting vandegreppels ensloten.
5.3.Details
Degeringereveranderlijkheid vanhetruimtelijke patroon van
meerdere inde tijd veranderlijke vegetatietypen opeenhoge
oeverwal wordt infig.19geïllustreerd door vegetatiekaarten
van eenproefvlakophetGorsvan Keizersdijkdataanhet
Binnenkioogat ligt,terweerszijden vaneenheel smalkreekje.
Ophethoogste deelvandeoeverwal (dichtgearceerd) isenige
vermindering vandedifferentiatie inhetkaartbeeld opgetreden
(metname doorverstrooiing van Heraaleum sphondylium) en
aandekomzijde enige toename.Degroteveranderingen inhet
ruimtelijk beeld vandevegetatie voltrokken zichopeen schaal
die noggedetailleerder beschouwing nodigmaakte danophet
niveauvanvegetatietypen.
Fig.20geefthetruimtelijk beeld vandeontwikkeling vande
vegetatie ophet niveau van afzonderlijke soorten.Karteringen
opditniveau sluiten nauw aanophetkwalitatieve onderzoek,
zoalsdat inhoofdstuk 4isbeschreven.Van een tweetalqua
vorm sterkverschillende kleineeilandjes (BK1concaaf enBK2
convex) inhetBuitenkooigat isdeverbreiding aangegevenvan
alledaarop in1970 resp.1974voorkomende soorten. Integenstelling totde indrukvangeringeveranderlijkheid indevegetatiedie infig.19wordtgewektblijktophetniveauvande
afzonderlijke soorten nauwelijks ietsonveranderd tezijngebleven.Metbetrekking totderuimtelijke aspecten vandeze
veranderingen valtopdatde uitbreiding vandediverse soorten
in1974nauwere samenhang vertoondemetdebodemhoogten dan in
1970 hetgeval was.Depopulatiesvandeafzonderlijke soorten
waren in1970meer aaneengesloten dan in1974.Tesamen leiden
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dezebeideconstateringen totde indrukdathetvegetatiepatroon in1970behalve doordegeomorfologieook sterk isbeïnvloed doordevegetatieve uitbreidingswijzevandebetrokken
soorten insamenhang metgeringe onderlingeverdraagzaamheid.
Hetpatroonvandemeeste soorten in1974 lijktdaarentegen
eerder voort tekomen uitmeer vrijemogelijkheden totvestiging opgeneratieve wijzeopgeschikte plaatsen.Voordekomop
BK 1gold ditdoorde snellemassale ontwikkeling van Uvtiaa
dioiaa echter niet.OpBK 2isdaarnaast ookduidelijkvegetatievemigratie opgetreden van Glycera
maxima.
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6.RUIMTELIJKE RELATIES ENPROCESSEN
6.1.Processen,patronenenstructuren.
Hetoptredenvanverschillen vormthethoofdthemavandeonderhavige studie.Inhoofdstuk 2isingrote lijnen aangeduid wat
erdoordeafsluiting vanhetHartingvlietveranderde inhet
abiotisch milieuvandeBiesbosch. Inhoofdstuk 4is,merendeels inkwalitatief opzicht,aangegeven waterveranderde in
debegroeiing. Inhoofdstuk 5wordt ingegaan openkeleruimtelijke aspecten daarvan.Inhetvoorliggende hoofdstuk wordt
nader ingegaan opdemeer fundamentele aspecten vandewaargenomenverschillen.Datgebeurt aandehand vande relaties
tussen deprocessen,patronen en structuren inenerzijdshet
abiotischemilieu enanderzijds debegroeiing vande
Biesbosch.
Processen,patronen en structuren hangen nauwmetelkaar samen.
Ommisverstanden tevermijden worden zehier alsvolgtgedefinieerd:
- processen zijn systematisch verlopende verschillen in
de tijd,veranderingen;
- patronen zijngeordende verschillen inde ruimte,hier
inhet algemeen alleen inhethorizontale vlak;
- structuren
zijnde interne samenhangen van factoren
en/of elementen binnen een systeem,hier alleenbetrokken op
devegetatie.
Als achtergrond voordebeschouwingen indithoofdstuk kande
historische samenhang tussendeze aspecten alsvolgtworden
geschetst.
Bijdeontwikkeling vanhet zoetwatergetijdengebied spelen
verschillen eengrote rol.Deeerste verschillen dievoorde
ontwikkeling totdehuidige diversiteit vanbelang waren,bestonden uitprocessen:de stromingen endegetijdenbeweging in
hetwater.Enerzijdswerden stroomgeulengevormd en anderzijds
trad sedimentatie op.Dezeprocessen leidden totdifferentia-
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tie inhetabiotischmilieu entotnieuweprocessen.Tussende
processen endepatronen inhetmilieubestond daarbij een
voortdurende wisselwerking.
Waar hetabiotischemilieu geschiktwerd voorplantengroei,
werd devegetatie indeze wisselwerking betrokken.Defysiologische enmorfologische eigenschappen vandeplanten (soorten)
zijndaarbij de uitgangspunten voorderelaties tussen planten
enmilieu.Dezeeigenschappen bepaalden inconfrontatiemetde
selecterende werking van abiotische milieufactoren ineerste
instantie waar eenplant (soort)konbestaan enwaar niet.Als
gevolg vande uiteenlopende eigenschappen van verschillende
soorten endediversiteit inhet abiotischemilieuwerd een
vegetatiepatroon gevormd,dateen afspiegeling wasvanrelevanteaspectenvanhetmilieupatroon.
Erontstonden ook ruimtelijkeverschillen indevegetatie,die
nietprimair uithetabiotische milieu voortvloeiden.Demens
greep sterk inop zoweldevegetatie alshetmilieu.Maarook
uitdevegetatie zelfkwamen nieuwe ruimtelijke verschillen
voort.Deverschillende eigenschappen vanplanten enonderlinge
relaties tussen planten leidden tot uiteenlopende'structuren in
devegetatie.Veelalvielendegrenzen vandie structuren samen
met degrenzen indevegetatie die een afspiegeling vormden van
hetabiotischemilieupatroon.Ook konden echter structuurverschillen indevegetatie bepaalde aspecten vandebegroeiing
betreffen,die zelf niethetgevolg warenvan selectie doorde
abiotischemilieufactoren terplaatse.Inhethorizontale vlak
kondenookdezeverschillen patronen indevegetatievormen.
Deomstandigheid,datveranderingen inhetmilieu doordeafsluiting vanhetHaringvliet leidden totnieuweontwikkelingen
indevegetatie,gafdemogelijkheid een aantal aspecten vande
relaties tussenvegetatie enmilieumeer indetail tebeschouwen.Tengevolge vandeafsluiting werd eencomplex vanbestaanderelatiesontbonden eneen nieuw complex opgebouwd.Afzonder-
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lijkecausaleverbanden kondendaarbij aandedag treden.In
het navolgende wordenverbanden gelegd tussendeprocessen,
patronen enstructuren.Deaspecten die zijnbeschreven inde
voorgaande hoofdstukken leverden daardegrondslagen voor.Veel
incidentele waarnemingen,vooralmetbetrekking totextreme
milieu-invloeden,droegen erevenzeer aanbij.Deze invloeden
konden echtermaar zeldenwordengeteld ofgemeten.
6.A. PATRONEN EN PROCESSEN INRELATIETOTHETMILIEU
6.A.I.Patroonvormende invloedenvanhet oppervlaktewater
Indeoecologische karakterisering vandedifferentiatie inde
vegetatie issteedsdenadruk gelegd opdeoverspoelingsfactoren alsdifferentiërende factoren.Het zouechter nietcorrect
zijn te stellen,datdeoverspoelingsfactorende fundamentele
oorzaak vandevegetatiedifferentiatie zijn:het water fungeert
alshetmedium,waardoor dedifferentiatie indegeomorfologie
enbodem wordtomgezet invoorplantengroei relevanteverschillen ten aanzien vanondermeer de zuurstofvoorziening vande
wortelzone,dewatervoorziening vandeplant,mineralisatieen
depermeabiliteitvandebodem.Hetwater heeft zelfalsagens
zowelvoor alsnadeafsluiting ookdifferentiërende invloed op
devegetatie.De factoren stroomsterkte engolfslag stellen
eisen aande skleromorfievanplanten (deels tevervangendoor
masaliteit)en aandebewortelingswijze.De fluctuaties inde
waterstanden vereisen resistentie tegenoverspoeling,ookvan
debloeiende delen (eventueel teondervangen doormeerlengtegroei). ZONNEVELD (1960) illustreert dit aandehand van levensvormenspectra,met namemetbetrekking tothetvoorkomen
van skleromorfie en telmatofyten indevegetatie.Mede inverband methetgevaar voor uitspoelingvandewortelsheeftvegetatieve uitbreiding endispersiegrotevoordelen bovengeneratieveopplaatsen die aan stroming engolfslag geëxponeerd
zijn.Hetoptreden van ijsgang vereistvande overblijvende
planten inoeverzones degeofytischeoverwinteringsvorm en
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begunstigthetoptreden vaneenvoorjaarsaspect indevegetatie
doorhetafmaaien vangorzendoor ijs.Demechanische invloeden
vanwateren ijsdeden zichvoordeafsluiting inverschillende
matevooropbijna alleplaatsen inhetgebied; nadeafsluitingvoornamelijk nog toteenhoogtevanca.+0.70N.A.P.in
kreken,langsoevers enop lageplaten.In fig.21wordthet
stelselvandergelijke causale relaties tussen milieufactoren
envegetatie geschematiseerd weergegeven.Hetwater fungeert
ook alsnivellerende factor,namelijk tenaanzienvanhet
microklimaat.Doorde invloed vanhetwateropbodem- enluchttemperatuur werd deontwikkeling vandevegetatie inhetvoorjaarvertraagd.Overspoeling enhoge luchtvochtigheid vormden
daarbijeenextrabescherming tegenhetoptredenvannachtvorst.Doorverschillen inbodemhoogten wasdit nivellerende
effect weergedifferentieerd overeenkomstig degeomorfologie.
Deafsluiting vanhetHaringvliet grijpt nietdirekt inopde
fundamentele differentiatie ingeomorfologie enbodem,maarop
hetmedium water.Waar nadeafsluiting de invloed vandeoverspoelingsfactoren belangrijk blijft,daar blijftookdedifferentiatie ingeomorfologie enbodem viahetwatervan invloed
opdevegetatie.Waar hetwater inhet algemeen nietmeer tot
overspoeling komt,isdedifferentiërende invloed vangeomorfologische -enbodemverschillen verdwenen,of iseen andere
factor alsmedium gaan fungeren. Invelegevallen isdathet
grondwater geworden.Derelevantie vandeverschillen voorde
vegetatie wijzigde echter weldoordeverandering vanhetdifferentiërend medium envande samenstelling vandeoeverspoelingsfactoren.
Verschillen inbodemhoogte zijnophoge enmiddelhoge gorzen
minder relevantgeworden danverschillen intextuur en ligging
tenopzichte vanwatervoerende kreken.Overspoeling treedtnog
maarweinig op,endan nog infrequentie enduur instappen
afnemend totca.+0.70,+0.90 of+1.20N.A.P. Inde tussenliggendebodemhoogten bestaat tenaanzienvandezeoverspoelingsfactoren weinig voordevegetatie relevante differentiatie.
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Inde zone tussen+0.00 en+0.70N.A.P.,waar zichdebeweging
vandeoppervlaktewaterspiegel meestal afspeelt,zijndeverschillen inbodemhoogte,helling endrainagedaarentegen veel
belangrijker geworden danvroeger.Hetoptreden vanoverspoelingvarieert indeze zonevanbijna altijd tot zelden.Een
grootdeel vandebodems indeze categorie zijndievande
greppelsvangienden.Binnendegorzen zijnmaaropweinig
plaatsen dergelijke bodemhoogten aan tetreffen.Deoeverzones
vangorzen langsdegrotegaten endegeulen zijnhetmeest
interessante milieu indeze categorie vanbodemhoogten.Het
oppervlaktewater is indezeoeverzonesbehalvedoordeoverspoelingsfactoren ookvanbelang voordewerking vaneen aantal
anderemilieufactoren. Ditbetreftdeonderschepping vanlicht;
de schroefwerking,zuiging engolfslag van scheepvaart;de
stroming vanhetwater;degolfslag doordewind;erosieen
sedimentatie vandebodem;de fluctuatie vandegrondwaterstand;debescherming tegen nachtvorst;debegrazing doordieren.
In fig.22 isvoordeze verschijnselen globaal aangegeven hoe
de sterktevanhun invloedengekoppeld isaanwaterdiepten c.q.
bodemhoogten.Daarnaast isvanzelfsprekend de feitelijke expositievandeoever aandeze invloeden vanbelang.Zo zijnde
invloeden vanwind en storm (golfslag,erosie en sedimentatie)
vooralvanbelang opwestelijke oeversvandegorzendieaan
breed water liggen.
Aldeze factoren zijnvan invloed opdevegetatie.Fig.23
geefteenglobaalbeeld vandebeperkingen dievooraldoor
golfslag optreden inhetecologisch bereikvaneen aantalsoorten.Anderzijdsbeschermt hetwaterplanten tegen nadelige
invloeden van andere aard.Nachtvorst enparasitisme worden in
fig.23met name aangeduid bij Typha latifolia
en
Phvagtnites austvalis
als factoren dieminder invloed
hebbenopdiepere standplaatsen.
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6.A.2.Deselecterendewerking vangrondwater
De selecterende endifferentiërendewerking vanhetgrondwater
berustopovereenkomstige facetten alsbijhet overspoelende
water:gemiddelde kleinste engrootstediepte,fluctuatiehoogte
en-frequentie,duurper stand.Meerdanbijdeoverspoelingen
zoalsdievroegeroptraden,isbijde fluctuatie vandegrondwaterspiegel heteffect sterkafhankelijk vanbijkomstige factoren,zoalshet tijdstipvande fluctuatie endeontwikkeling
vandeplanteneen eventueel samenvallen metandere extreme
condities.Hetgrondwater reageert in zijn fluctuatiesopde
variaties inde stand vanhetoppervlaktewater.Evenals bijde
overspoelingsfactorenhetgeval wasvôôrde afsluiting,is
dedifferentiatie indegeomorfologiemaarookdie indebodem
hoofdoorzaak vandedifferentiatie inde invloedenvanhet
grondwater.
Deruimtelijke variatie indegemiddelde diepte vandegrondwaterspiegel berustprimair opdebodemhoogte.Deruimtelijke
variatie indeperiodieke fluctuatiesberustvoornamelijk opde
textuur ende afstand toteenwatervoerende geul.Bijoppervlaktewaterstanden waarbij hetmaaiveld nietwordt overspoeld
treedt indenabijheid vangeulen (onder invloed van lichte
textuur) fluctuatievandegrondwaterstand op,parallel aandie
inhetoppervlaktewater.Opgrotere afstand vandegeulenen
bij zware textuur treedt indeze reactie nietofnauwelijksop.
Wanneer hetoppervlaktewater hetmaaiveld weloverspoelt,
treedteenomgekeerd effectop:deeerstgenoemde plaatsen raken
nadaling vanhetoppervlaktewaterniveau weer snel ontwaterd,
terwijldegrondwaterstand indekom slechts langzaam (inenkeledagen)naardeevenwichtsstand tenopzichte vanhetoppervlaktewater terugkeert (zieBOKHORST, 1974).Aandeoeverwalzijdevangorzen iserdus sprake van frequente enkortstondige
fluctuaties en indekomvan incidentele,langdurigeverande-
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ringen indegrondwaterstand. Mededoordeonregelmatigheid van
overspoelingvandebodem hebbenhierdoor dekommenvangorzen
invergelijking metde anderebuitendijksegebieden nadeafsluiting een zeerwisselvallig milieu.Deeisen,dieditmilieu
steltaandevegetatie,zijnduidelijkdehoogste inhetgebied.Uithetopnamemateriaal blijkt (tabel 22opn.31-56)dat
erdanookmaarweinig soorten zijn,diedaaraanvoldoen. De
vegetatiesopdeze bodemswordengekenmerkt doorsoortenarmoede,grofkorreligheid,aanvankelijk ontbrekenvan concurrentie
enhetzij vegetatieve uitbreiding danwei efemeeroptreden.
Eenbelangrijke invloed vanhetgrondwater tenaanzienvande
plantengroei isde anaerobeconditie vandebodem benedende
grondwaterspiegel.Telmatofyten kunnendaarinwortelen,andere
soorten niet.Doorde fluctuaties ingrondwaterstanden iser
een zone indebodem,dieeigenlijkvoorgeenvanbeidegroepen
soortengeschikt isom intewortelen.Indrogeperioden,waarbijdegrondwaterstanden nietverhoogd zijn,krijgtdevegetatie indekom danookduidelijk problemenmetdevochtvoorziening.Dezeproblemendoen zichookvoor tijdens ZW-storm:de
grote vochtonttrekking doordewind gaatgepaard metonvoldoende toevoervanwatervanuitdewortels.(BijNW-storm treedt
verhoging vanwaterstanden op,bij ZW-storm nauwelijks).In
1974kondanookgeconstateerd worden,dat Urtica (dominante soort) indekom vanhetGorsvan Keizersdijk nauwelijks
enigevitaliteit bezat:hoogte tot50cm,gedrongen individuen
eneenopen stand (bedekking ca.20%),terwijl opdehogere
oeverwal (+1.20 tot+1.40N.A.P.tegenover +1.00 tot+1.10 in
dekom) Urtica uiterst vitaal was:lengte ca.200cm,
bedekking 90-100%.Eenovertuigende aanduiding vandeoorzaak
vanditverschil vormde dewelvitalegroeivan Urtica in
de kom,waardie inde luwte aandeNO-zijdevangrotewilgestruiken stond.
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6.A.3.Natuurlijke patronen indevegetatievangorzen
Hetverband tussendegedifferentieerd selectievemilieu-invloeden endedaaruitvolgende verschillen indebegroeiing
komtruimtelijk totuiting indeovereenkomst vanmilieupatronenmetvegetatiepatronen.Door ZONNEVELD (1960)isditverband
metbetrekking totdeomstandigheden v66rde afsluiting in
eenoecologisch schemavastgelegd (fig.11).Demilieudifferentiatie werd daarbij aandehand van tweeparametersweergegeven:debodemhoogte inrelatie totdewaterstanden endeonderscheiding vanoeverwal enkom.In fig.6zijndaarnaast enkele
milieu-aspecten aangegeven,waarvan implicietbinnendit schema
ookgradueleverschillen warenvastgelegd.Deveranderingen in
deze laatstemilieu-aspecten vormden tesamenmetdewijzigingen
indewaterhuishoudingsfactorende uitgangspunten vooreen
vergelijkbaar schema (fig.10)vandemilieudifferentiatie ten
aanzien vandeze factoren nade afsluiting.
Minofmeeronafhankelijk daarvan zijn infig.18delegendaeenheden vande luchtfoto-interpretatiekaart 1973 aangegeven in
hetoecologisch schemavandevegetatie in1974.Dit isgedaan
opgrond vanenerzijdsdehoofdlijnen inde geomorfologische
karakterisering vandekaartvlakken vandebetreffende eenheden
en anderzijdsde successielijnen, zoalsdie inhet PO-onderzoek
zijnwaargenomen.Voordevergelijking vandenieuwe vegetaties
enhunmilieumetdeoudevormt fig.18eenbruikbare illustratie.Alskenschetsvandeprocesmatige enruimtelijkeoecologische relaties tussen vegetatie enmilieu indenieuweomstandigheden isdeze figuur testerkgeëntopdevroegererelaties. Inplaats vandeonderling samenhangende graduelevariaties inbodemhoogte,overspoelingsfactoren endesamenstelling
vandevegetatie iseendiscontinu verlopende correlatie ontstaan.Desterkstedifferentiatie indevegetatiebestaatdaarbijopbodemhoogten beneden +0.70N.A.P. Inhet schemavan fig.
18kunnendeverschillende relaties rond denieuwe getijdenzone
onvoldoende totuitdrukking worden gebracht.Degrootsteopper-
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vlakte aangorzen heeftechterbodemhoogten vanaf ca.+0.90
N.A.P.Vanaf ditniveau isernogmaarweinig actuele invloed
vanhoogteverschillen opdevegetatie tebespeuren,terwijl
vroeger voorveel soortendegrens tussenwel enniettolereerbareoverspoelingscondities lagopniveau'svan+0.90 tot+1.20
N.A.P.Voortvloeiend uitdezeveranderingen moetdediversiteit
inhetvegetatiepatroon afnemen.Hetoudepatroon bleef echter
nog enige tijd instand doorde (vooreengrootdeelmetbodemhoogteverschillen samenhangende)verschillen inbodemrijpingsgraad.Dezeverschillen namenvan jaar totjaar af:in1974was
indemeestebodemsdehorizon boven+0.70N.A.P.zogoed als
gerijpt.De infig.18aangegeven differentiatie indekomvegetaties iseenmomentopname vanverschillen die zowel betrekking
hebbenopnieuwe relaties tussenvegetaties enmilieu,alsook
oprelaties inde tijd,metvegetaties uitvoorgaande jaren.
Vooral onder invloed vandenieuwedifferentiatie infactoren
metbetrekking tothetgrondwaterwijken demeeste vegetaties
opoeverwallen weer afvankomvegetaties.Deverschillen zijn
nietmeer exclusief verbonden aandeoeverwal-komgeomorfologie,maar tredenookop indenabijheid vanwatervoerendegeulenofbij lichte textuur,zonder datdaarbijnoemenswaardige
bodemhoogteverschillenvoorkomen.
Derelatiesdie indenieuweomstandighedenbestaan tussen
milieu envegetatie worden infig.18dusnieteenduidig weergegeven.Er isdaarom eennieuwoecologisch schemaontwikkeld.
Hiervoor heeft ineersteontwerpeenklein laag gelegen eilandje (BK 3) inhetBuitenkooigat modelgestaan.Gedetailleerde
gegevensover devegetatie hiervan invorige jaren stonden niet
terbeschikking. Ingrote lijnenkwamdevegetatie in1970
overeen metdievande lageredelenvanBK 2 (fig.20).Vanhet
model-eilandje zijn in1974deafzonderlijkeplantensoorten,de
vegetatietypen enmilieufactoren inkaartgebracht (fig.24).
Een aantalverbanden die indeoeverzonebestaan tussendever-
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schillen invegetatie,inedafische factoren en inexpositie
aan invloedenviahetoppervlaktewater komen indeze kaarten in
eenruimtelijk beeld naarvoren.
Naarhetvoorbeeld vandezekaartenbestaatdehoofdvormvan
hetnieuweoecologisch schema uitconcentrische circels als
weergavevan toenemende bodemhoogten (fig.25).Voorts zijnals
uitgangspunten weergegeven dedifferentiatie inexpositie aan
invloedenviahetoppervlaktewater (andersdandeoverspoelingshoogte)eneendifferentiatie inde textuur vandebodem
diedeels samenhangtmetdebodemhoogte endeelsmetdeexpositie inverband staat.Hetprimaire schemageeftderhalve een
drietalmilieuvariabelen weer.Hieruitkunnenopgrond vande
voorgaande beschouwingen mogelijke implicatiesworden afgeleid
tenaanzienvan anderemilieufactoren.Voorbeelden worden in
fig.25gegevenmetbetrekking totbodemrijping endefluctuatiesvangrondwaterstanden.Ook tenaanzienvandeorganische
stof indebodem enhetmicroklimaat zouden interpretatiesvan
hetprimaire schemamogelijk zijn.Dit schema kan inoecologisch opzicht nader worden uitgewerkt.Aangegeven zijndelevensvormen (volgens Iversen)vanplanten diehetmeestgeëigend
lijken voordeverschillende constallaties vanmilieufactoren.
Heteigenlijke schema (fig.26)bestaat uitde ruimtelijke
weergave vanhetvoorkomen vande syntaxonomisch gekarakteriseerdevegetatietypen tenopzichte vandedifferentiatie inhet
milieu volgensdedrie variabelen vanhetprimaire schema.
Dezeweergaveberustop talvandetailsvankaartbeelden en
incidentele waarnemingen,zowel inproefvlakken alsdaarbuiten,
vanvegetaties enmilieu-invloeden.
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6.B. STRUCTUREN ENPROCESSEN INDEBEGROEIING
6.B.I.Inleiding
Indevoorgaande paragrafenvandithoofdstuk isdevariatie in
demilieufactorenbehandeld.Deze leidde totvariatie inde
begroeiing,die samenhangtmetdetolerantie endeeisenvan
planten voordeuiteenlopendemilieufactoren.De tolerantie en
deeisenwerdenbepaald doordemorfologische en fysiologische
eigenschappen van soorten.Daarnaast bestonden tussen deplantenonderling relatiesdienauw inverband stondenmetdeabiotische factoren,maar die tevenseigengevolgen hadden voorde
samenstelling enruimtelijke opbouwvandevegetatie.Ookanderebiotische factoren waren van invloed opde structuren inde
begroeiing.
Doordeverandering indemilieufactorenveranderden ookde
vegetaties. Destructuurverschijnselen die indeoude vegetatie
bestonden warenvoorhetverloopvandezeveranderingen in
bepaaldegevallen vangrotebetekenis.Deverschijnselen,die
bij structuurvorming zijnbetrokken,zijnonder tebrengen in
een aantal categorieën (hetgeen voordebeschouwing ervanpractisch is),maar zijnvoornamelijk alscomplex werkzaam.
Dehiernagenoemde voorbeelden zijnnietbedoeld alseenvolledige analyse vande structuurvormende factoren.Deonzekerheid
overde aard vandeontwikkelingen indevegetatiemaakte het
vooraf opstellen vanhetdetailonderzoek,datdaarvoor nodig
zou zijngeweest,nietmogelijk.Het isslechtsdebedoeling
hiernametbetrekking totdevoornaamste soortende indegegevenomstandighedenbelangrijkstekenmerken aan tegeven,die
totduidelijk constateerbare interactiesmethetmilieu ende
overigevegetatie leiden.De structuurverschijnselen zullen
hier eerst wordenbehandeld metbetrekking totde vegetaties
vôôrde afsluiting; vervolgens wordthetoptreden ervanna
deafsluiting aangegeven.

104

6.B.2.Structuurverschijnselen v66rdeafsluiting
Autoeaologisohe
men

factoren:

verspreidingswijzen

en

levensvor-

Het abiotischemilieu selecteert uitde floravanhetgehele
gebied eengroepvan soorten,wiervoorkomen totdemogelijkhedenbehoort.Deze soorten komen ineenaantal fysiologische
eigenschappen overeen en tendeleook inmorfologische,bijv.
skleromorfie.
Meerjarigheid,vegetatieve uitbreidingswijzeengrote lengte
vandeplantwarenbelangrijke eigenschappen inhetgetijdenmilieu. Deze kenmerken waren algemeen bijdesoorten inkommen
vangorzen zoals Phragmites,
Typha, Sparganium,
Glyaeria,
Phalaris,
Sairpus (degrotemonotyle telmatofyten)enminder
van belang op oeverwallen waar Cardamine

amara,

Anthrisaus,

Heraoleum, Valeriana,
Symphytum, Rumex obtusifolius
en
Sarophularia
nodosa voorkwamen als soorten die zichvoornamelijkgeneratief uitbreiden.
Intermediair wasde uitbreidingswijzevan Caltha
palustris
var.

areanosa

door middel van de

"Caltha-spinnen":

bewortelde stengelknopen,die naafsterven vandeoverigebovengrondse delen vrij rond dreven (cf. Ranunculus
ficaria:
stengelknollen).
Dedichtheid vanhetgewas,debewortelingswijzeendelevensvorm zijneigenschappen,die behalve voordepositie vande
plant tenopzichte vanhetmilieu ookvanbelang warenvoorde
positie tenopzichte van andere planten.Dichte stand enbeworteling belemmerden infiltratiedoor andere planten (voorkomend
bij Phalaris,
Glyaeria,
Poa trivialis,
Sairpus
laaustris
).Anderzijdsvormde sterke lengtegroei van rhizomen (ende
bovengrondse "legehalme" bij Phragmites) eengunstige
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eigenschap voor aggregatie inopenmilieu's
(Phragmites,
Typha, Seirpus mavitimus).
Bovengrondse uitbreiding vormde
voor Salix spp. een essentiële uitbreidingswijze(afscheuren c.q. omvallen;rondddrijvende bossen griendhout).
Deoverwinteringsvorm (cf.Raunkiaer)vandeplantwasvan
invloed opde snelheid vanontwikkeling inhetvoorjaaren
daarmeeopeventuele prioriteit ofperiodiciteit (zie hierna).
Verreweg demeeste soorten waren hemicryptofyten.Dechamaefytische levensvorm kwam sporadisch voor.De steeds weerkerende
overspoeling isvooral 'swinterseen zwarebeproeving door
siibafzetting,ijsvorming aandeplantenwellicht ook ijsgang.
Inverband methet tweemaal daagsdroogvallen waserooknauwelijkssprakevanhelofytisme.Deelders indezevormvoorkomende telmatofyten waren inhet zoetwatergetijdengebied geogyten.
Hetvoorkomenvan annuellen (therofyten)was slechtsbeperkt
vanomvang (behalvebijwieren en Callitviahe
stagnatie)
envoornamelijk vanbelang opminofmeer artificieel open
standplaatsen alsveek,afslagranden,rijdende polders*en
kleinekreekoevers.Fanerofyten zijnvanoudsher merendeels
doordemensmassaal gevestigd en instand gehouden.

Synoeeologisahe

verschijnselen

Interspecifiekerelatiesvormendemeestcomplexe aspecten
binnen devegetatie.Deverschijnselen bestonden vôôrde
afsluiting voornamelijk uitdenegatieve beïnvloeding vanhet
milieu voor andere soorten:dominantie,prioriteit enconcurrentie.Dezeverschijnselen zijnnauwverbondenmetautoecologische eigenschappen enprimariteit (heteerder aanwezig
zijn,zie hierna).
* Doordijkbreuk periodiek (i.e.tweemaaldaags)geïnundeerde
polder
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Alleen hetoptreden vanmassaeffect leidde totmutualiteit,
"wederzijdshulpbetoon",voorzoverdebijkomende negatieve
verschijnselen daardemogelijkheid toe lieten.Vooral trad
echteréénzijdigebescherming tegenongunstige milieufactoren
veelvuldig opblijkenshetvoorkomen van talvanhygrofyten in
overigensdoor sklerofytengedomineerde vegetaties.Deook
overwegend eenzijdige directe interspecifieke relaties lianengroei enepifytisme kwamen inwilgengrienden overvloedig voor.
Concurrentie kaneendynamisch aspect indevegetatie vormen
bij verdringen vandeeerstaanwezige doorhetbereiken vanmeer
rendement uiteen (aanvankelijk)geringerdeelvandebeperkendemilieufactoren, inonderhavigemilieu'svoornamelijk ruimte
en licht.Een enkelekeerwasersprakevan absoluteconcurrentie,waarbij soorten elkaar uitsluiten.Ditwerd geconstateerd
bij Typha latifolia
en T. angustifolia
inkommen
vanverwaarloosde gorzen:hoeweldebeide soorten tesamenronde, zich uitbreidende velden vormden inhetgors,bleven ze
onderling meteen strakke frontlijngescheiden voorkomen.
Situaties,waarbij verschillende (dominante) soorten binnen
eenzelfdemilieutype nietofnauwelijks ineikaars areaaldoordrongen,werden ook aangetroffenbij:
Staohys palustris
versus Lyaopus
euvopaeus',
Glyoeria maxima versus Spavganium
eveatum',
Uvtioa dioiaa versus Epilobium hivsutum (alleenbij
delaagstgelegen Lh-oeverwalvegetaties).
Degrenzen tussende soorten vandeze koppels waren geengrenzentussenverschillendemilieutypen:de soorten waren inde
betrokken omstandigheden autoecologischen synoecologischgelijkwaardig,alkondendemilieu'svandeoorspronkelijkekernenvandepopulaties welduidelijk verschillend zijn.Het
effectvanconcurrentie tussenminofmeer overeenkomstige
soorten bestond inandere gevallen danwederzijds absolute
concurrentie uit (bijna)eliminatie van eenderpartijen.
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Alleen wanneerdemorfologischeofautoecologische kenmerken
vandesoortenmeer uiteenliepen,koncombinatie ervanoptreden
(Phragmites met Typha species, Sairpus
maritimus
met
Phalaris).
Eenontwijkend verschijnsel isdeperiodiciteit:hetbenutten
vanoecologische factorenbuitenhetseizoen,waarin prioriteit
optreedt.Opdezewijzewordt concurrentie omzeild.Devoorjaarsvegetatiesmetmassale ontwikkeling van Caltha
palustris ingorzenenderietgorsoeverwalvegetatiesmet Ranunculus fioavia en Cardamine amaravormdenhier
fraaie illustratiesvan.
Ingewikkelderwasdewijze,waarop Anthriscus
sylvestris
aan zijn trekken kwam:ontwikkeling vanafdenazomer (medio
augustus)totfructificatie injuni,dusvôôrdetijdwaarinanderesoorten (Urtica, Epilobium, Calystegia,
Galium,
Hevaaleum, Phvagmites) delengtevan Anthvisaus overtreffenentotdominantie komen.Combinatiesvanvroegeenlate
vegetatieve activiteitmettapijtvorming leverde
Pha-laris
arundinaaea en Glyaeria maxima ookeensoort"seizoensprimariteit"op,diehunbeperkte lengtegroei (alsongunstige
prioriteitsconditie)compenseerde zonderdatdaarbij vroege
voltooiingvandelevenscyclus nodigwas.
Historische

factoren:

relict,

primariteit

en

accesibiliteit

De invloed,dieeeneenmaal gevestigde populatievaneensoort
heeftopdeontwikkeling vandevegetatie,isinhetalgemeen
conservatief:successie remmend ofregressie voorkomend.De
mate,waarineenpopulatie instand blijftenbijdraagtaande
structuurvandevegetatie isvariabel.Hetmeestbekend ishet
optredenvanrelicten,zonderveel implicatiesvoordeoverige
vegetatie.Vanmeerbelang isechterhetverschijnsel,dateen
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relictpopulatieeendominerende plaats indevegetatie blijft
innemen.Ditberustdandaarop,dateenplant,dieeenmaal
gevestigd is,veelal eengunstiger positie heeft ten aanzien
van talvan factoren,daneenplant (eventueel vaneen andere
soort),diepoogt zich tevestigen opdezelfde locatie,ookal
zijndeprimairemilieucondities daargunstiger voorde laatste
danvoordeeerste.Voorditverschijnsel verdient debenaming
"primariteit" devoorkeurboven"relict".
Dezeprimariteit,hetreedsaanwezig zijnuiteenvorig successiestadium,sluitnauwaanbijprioriteit.
Tegengesteld aanhetrelictverschijnsel,maarwelbehorend tot
dehistorische factoren,isdeaanwezigheid vaneen soort inde
directe omgeving vaneengunstig geworden standplaats.Door
J. Heimanswerd in1933 inditverband hetbegripaccessibiliteit (toegankelijkheid,bereikbaarheid) ingevoerd (N.K.A.50,
p. 74).Een adequate verspreidingswijze, zoalsbijvoorbeeld
vicinisme, isdaarbijeen implicietevoorwaarde.
Het instand blijvenvan Sairpus mavitimus en
S. laaustris
indevegetatie vanopgroeiende gorzenkan
wordenbeschouwd alseenrelictverschijnsel:kwalitatief van
meer belang dankwantitatief.Hetprimariteitseffect trad onder
meerookopbijhet instand blijven vandedominantie door
klonen riet inkommen van verwaarloosde cultuurgorzen,hoewel
dewaterhuishouding daargunstiger werd voorook Typha
lati-

fotia,-T.

angustifolia

resp. Spavganium eveatum en

Glyoevia maxima. Hetmeest evidente voorbeeld vanhet
belang vanprimariteitvormdehetvoortbestaan vangriendvegetaties (zowel dewilgenétage alsdeoverige vegetatie),diebij
verwaarlozing opgrond vandedominerende factoren inhetexterne abiotische milieu vervangen zouden kunnen wordendoor
gorsvegetaties.
Gunstige accessibiliteit wasteconstateren bij aggregatie van
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vegetatiesvanuitpolvormigevestigingskernen (zie fotoserie
van ZONNEVELD 1960,fig.131).Indeverhouding tussendeuitbreidingssnelheden vande soortenwasdaarbij reedseendeel
vandevoortgang vandeontwikkelingen indevegetatiesbepaald. Inhetalgemeen wasbij allevegetatief uitbreidende
soorten sprake vanpotentiële primariteit.Ofdieook tot blijvende terreinwinstvoorbetreffende planten leidde,wasvan
andere factoren afhankelijk.

Verticale

stvuaturen

Allevoorgaande voorbeelden betreffende structuurverschijnselen
hebbenbetrekking ophorizontale of temporale differentiatie in
devegetatie.Hetverticale aspect isdaarbij slechts alsnegatiefverschijnsel naarvorengekomen indevorm van prioriteit
vaneen soortalsbelemmerende factorvoorandere soorten.
Vöörde afsluiting werd verticale differentiatie ingorzen
danookvoornamelijk aangetroffen incombinatiemet horizontale
differentiatieofperiodiciteit.Deze combinaties berusttenop
demorfologischeverschillen tussendedominante soorten (of
klonen van eenzelfde soort)en tussen de zomerdominant ende
voorjaarssoorten.Wezenlijkedifferentiatie inde structuur ten
aanzienvandederdedimensie kwam ingorzen slechtsvoorop
hogeoeverwallen,waardominantieminderoptrad dan inkommen.
Hier trofmen inbeperktemate lianengroei aanvan
Calystegia
sepium en Galium apavine.
{Solanum duloamara vormde
ingorzeneenkruipend struweel.)
Ingrienden trofmenonder antropogene conditiesdeverticale
diversiteit aan,die alsvegetatiestructuur indemeestenge
zin istebeschouwen:étages,lianengroei enepifytisme.
Etages traden ingriendvegetaties opwaarhetcumulatief effect
vanoverspoelingsfactorenenprioriteit vandewilgen tenaanzienvan lichtdeontwikkeling vaneenkruid-en/of wierlaag
nog toeliet.

110

Onder struwelen van Salix dasyalados (voornamelijk op
lagebodems,+0.90N.A.P.)kwam echter nauwelijksanderevegetatievoor tengevolgevandedichtheid vande struiklaag.
Slechtsdewierlaag (voornamelijk Vauaheria species en
Callitviahe
stagnalis)
wasdaar somsgoed ontwikkeld.
DEBOOIS&SAEIJS (1968)constateerden dathetbedekkingspercentage vandewierlaag inlaag enmiddelhoog gelegen grienden
gecorreleerd wasmetdegesommeerde waardenvandebedekkingspercentages vandeboom-of struiklaag endekruidlaag.Wasdie
somminderdan 50%,danbedroeg hetbedekkingspercentage vande
wierlaag doorgaansmeerdan 50%; wasde sommeerdan 100%,dan
bedektedewierlaag slechtsminderdan 10%vandebodemoppervlakte.
Indemiddelhoog en laaggelegen grienden werd debedekking van
dekruidlaag negatiefbeïnvloed doorhoge sluitingspercentages
vandeboomlaag,maar tevensdoor toenamevande invloed van
overspoeling.De soortensamenstelling vandekruidlaag werd
doorhet sluitingspercentage vandeboomlaag echter nauwelijks
beïnvloed.Fig.27toonteencumulatief effectvanoverspoelingsfactoren en sluitingspercentage opdepresentie ensamenhangend daarmee deabundantie van Galium apavine, een
relatief eurytope soort.Alleen extremeverschillen indeconditiesvanboom-of struiklaag gaven aanleiding totkwalitatieveverschillen,namelijkhet aldan nietoptredenvandegrote
monocotyle telmatofyten,alsalternatief voordominantie door
Salix spp.. Ingeen vande rapporten overdegetijdengriendvegetaties wordtgeconstateerd,dater inhetoptreden
vanétagesverschil bestond tussen verwilderde grienden en
grienden inexploitatie.Wel warende abundantieverhoudingen
tussen deverschillende étages afhankelijk vandeexploitatie
alsgevolg vandecomplexe invloed vanperiodiciteit,prioriteiten (vierjaarlijkse) hakcyclus.Deabundantie van kruiden
incultuurgrienden ondergaat sterke fluctuaties: inheteerste
jaarnahethakken waseraanvankelijk onbelemmerde lichttoevoer,inhetvierde jaarechterdrong erminder licht totde
kruidlaag doordan inverwilderde grienden.Tengevolge hiervan
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wasvooral indecultuurgrienden hetvoorjaarsaspectvande
kruidlaag sterk ontwikkeld.
Lianengroeiwas ingriendvegetaties algemeen. Solanum

ra, Galium apavine en Calystegia

dulcama-

sepium ontwekenopdezewijze

deprioriteitsinvloed vande kruidlaag tenaanzienvan licht
geheel endievande struiklaag gedeeltelijk.Als zeer algemeen
verschijnsel trad ingrienden epifytismeopvanbijna allein
grienden terrestrisch voorkomende soorten.Devestigingsplaats
vandezeepifytenwasdegeknotte topvande stammenvande
wilgen.Desoortensamenstelling vandeze epifytenvegetaties was
grotendeelsovereenkomstig de soortensamenstelling vanvegetatiesopbodemhoogten,diemetdeknothoogten overeenkwamen.
Cryptogramen zijn inonderhavig onderzoek buiten beschouwing
gelaten.Deaanwezigheid vanmossen wasonder invloed vande
getijden bijnageheelbeperkt totepifytische condities.Zie
hiervoorVON ZANTEN &DURING,1969.

Conclusies
De structuren indevegetaties vanhet zoetwatergetijdengebied
waren weinig complex enweinig gevarieerd.Overheersend washet
optredenvan synusiae:étages en seizoenaspecten.Vegetatieve
uitbreiding en/of primariteit waren bepalend voorhetoptreden
vandominantie.Dedifferentiatie inde structuur vanvegetatieswas inhetalgemeen inherent aanhetvegetatiepatroon als
gevolg vandemorfologische enautoecologische karakteristiek
vanverschillende dominanten.
Waar primariteit hetmilieupatroon konverdoezelen,washet
optredenvaneenvoorjaarsaspectnog welgedifferentieerdconform hetmilieupatroon.
Drie typenvegetatiestructuren waren teonderscheiden:
- vegetatiesvan lageplatenenkommenvangorzen:
eenhogeétagevaneenof tweedominerende (meso-)skeromorfe
geofytische telmatofyten (2-4meter); een voorjaarsaspect
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vanhygromorfehemicryptofyten;eenefemere lageétagevan
therofyten.
- vegetaties vangorsoeverwallen:
eenétagevancodorainerendehygromorfe totmesoskleromorfe
hemicryptofyten (li-2meter); eenvoorjaarsaspect (zieboven); enigelianengroei.
- griendvegetaties:
een étagevandominerende anttropogene fanerofyten (2-12
meter); eenvoorjaarsaspect (zie boven);eenétagevanhygromorfe hemicryptofyten (1-2meter)en/of een lageétagevan
therofyten; lianengroei;epifytisme.
6.B.3.Structuurverschijnselen nade afsluiting
6.B.3.a.

Inleiding

Doordeafsluiting vanhetHaringvlietverminderde inhetalgemeen het selecterend effectvandeoverspoelingsfactoren ten
aanzienvandevegetatie.Ditkwam totuiting inde toenamevan
de soortenrijkdom peroppervlakte (proefvlak).Destructuurverschijnselenverkregendaardoormeerbelang voordevegetatiesamenstelling.Hetgehele complex van structuurkenmerken, zoals
dievoordeafsluiting optraden,bleef deeerste tijd nade
afsluiting van invloed opde nieuwe ontwikkelingen indevegetatie.Conserverendeverschijnselen handhaafden inuiteenlopendematedeoudevegetatiestructuren. Doordevegetatieve uitbreidingswijzenvaneenaantal soortenwerd deontwikkeling van
nieuwe vegetaties echter nog sterker beïnvloed doordeoude.
6.B.3.b.

Komvegetaties

Inkomvegetatiesopgorzenvond demeest ingrijpendeverandering vandevegetatie plaats,zowel quasoortensamenstelling
alsqua structuur.Doordegewijzigdemilieucondities verloren
de telmatofyten hundominerend aandeel indevegetatie nakorte
of langere tijd.Bijde snelstverdwenendominanten wasgeen
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sprakevandirektebezetting vandevrijgekomen ruimtedooreen
qua structuurovereenkomstige begroeiing.Onafhankelijk vanhet
verdwijnen vandedominant traden andere soortenopdevoorgrond,kennelijk reagerend opgunstige primaire abiotische
condities (rijpingsgraad vandebodem)ennamenookweeraf.
Daarbij ontbrak een structurele samenhang indevegetatie ende
vegetatie-ontwikkeling. Zotrad bijvoorbeeld lianengroei
(Calystegia
sepium, Galium aparine) zelfsweelderig opbij
afwezigheid van steunplanten,waarbijdelianeneen tapijt
vormden.Pasmetdevestiging enaggregatie vandehogemeerjarige zichvegetatief uitbreidende kruiden Uvtiea dioiaa en
Epilobium hivsutum traden weer structuurverschijnselen opin
inkomvegetaties:prioriteit,étagevorming eneliminatie van
andere begroeiïngstypendoorhetcumulatief nadelig effectvan
hetwisselvalligemilieu endedominantie.Slechts lianengroei
was indezevegetaties nog eenalternatieve bestaansvorm.
Deeerste jarenvandeontwikkeling vandekomvegetaties werden
gekenmerkt door afbraak vandeoudevegetatiestructuur enwisselvalligheid inde structuurkenmerkenvandenieuwevegetatiecomponenten.Tengevolge vandevariatie indematevanverwildering vandeoorspronkelijke gorsvegetatiesverliephetverval
vandeheersende dominanten met uiteenlopende snelheden.Waar
Phragmites nog dominant was,bleefdeze soorthetvegetatiebeeld indehogeétage nog twee totvier jaarbeheersen.

Typha angustifolia

en T.latifolia,

dedominantenin

devolgende fasevandeverwildering,verdwenen daarentegen
reeds inheteerste jaarbijnageheel,waardoordenieuwontwikkelde vegetatie daarhet aspectbepaalde. Spavganium
eveatum kon zich inuiteenlopendemate handhaven,maar niet
meer alsdominante soort.
Glyaevia maxima bleefgedurende drie jaaronverminderd
domineren,maar verdween inhetvierde jaaropeenaantal
plaatsen abrupt.
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Doorhet instand blijvenvandevegetatieresten vanhetvoorgaande jaar (doorhetontbrekenvanoverspoelingen ijsgang)
nam demogelijkheid totontwikkeling vaneenvoorjaarsaspect in
devegetatie sterk af.Tegelijkertijd veranderde deoverwinteringsvorm van Caltha palustris
(deenigevoorjaarssoort
inkommen)vanondergronds naarbovengronds hemicryptofytisch.
Hierdoor vielendeplanten tenprooi aanvraat.Ookhetverspreidingsmechanisme van Caltha (de"spinnen")functioneerde indenieuweomstandigheden niet,waardoordesemi-permanentdrooggevallen populatie zichnietverjongde.Denade
afsluiting chamaefytischeoverwinteringsvorm van Urtica
belemmerde,waardezedomineerde,hetbestaanvaneenvoorjaarsaspect indevegetatie.Delevensvormen telmatofyten
geofytwaren nadeafsluiting nietessentieelmeer inkommen
vangorzen.Datgold ookvoor skleromorfie.Deontwikkeling van
nieuwevegetatie inkommenwas ineerste instantie afhankelijk
van generatieve vestiging,waarbij therofyten {Polygonum

spp., Atriplex

hastata,

Galeopsis

tetrah.it,

Galium

aparine)

nietminder kansenkregendanoverblijvende soorten.Naaggregatievandenieuwemeerjarige soorten ishet aandeel vande
therofyten indevegetatie weer sterkafgenomen.Hierbijspeeldendeveranderingen inhetabiotischmilieueenrol:devoor
vestiging vanbepaalde soortengunstigecondities,metname
grote bodemvochtigheid,deden zichopéénplaats slechtsgedurendeeenbeperkte tijdvoor.
Demeest algemenevegetatiestructuur indekommenwas in1974:
slechts éénétage,vanhoge kruiden,hemicryptofytisch met
neiging totchamaefytisch,overwegend askleromorf (alleen
Epilobium hirsutum mesoskleromorf); lianengroei;schaarse
fanerofyten (Sambuous nigra en Solanum
dulcamara).
Incidenteel,maarnaarverwachting intoenemendemate,komteen
alternatieve vegetatiestructuur voor,waaringrassen domineren
ineen lageétage,terwijldehoge kruidenëtageopenofpollig
is. Deze structuur kan zichontwikkelen waardehoge kruidlaag
verminderde vitaliteitbezit (bijv. inverband metdefluctua-
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ties indegrondwaterstanden) enkandoor activiteitvande
fauna (inclusief mensen)gestimuleerd worden.
6.B.3.C.

Oeverwalvegetaties

De structuurvanhogereoeverwalvegetaties is inenkeleopzichtengewijzigd doordegevolgen vande afsluiting vanhet
Haringvliet.Desoortensamenstelling ende abundantieverhoudingen indezevegetaties komen deelsovereenmetdevroegere;
de levensvormen inhet soortenbestand zijnnauwelijksveranderd.Deperiodiciteit isechter sterk afgenomen door hetverdwijnen vandevoorjaarssoorten Caltha, Ranunculus
fioaria
en Cardamine amara wegensdenieuwe abiotischecondities,deprioriteitvanoudevegetatieresten endechamaefytische groeiwijzevan Anthrisaus en Urtica inhet
vroegevoorjaar.Eenwijziging tenopzichtevandevroegere
structuur isookde sterkedoorëënmengeling van soorten;de
concurrentie isminder absoluutgeworden.Wel treedtperiodiciteitopvaneenvoorzomeraspect metvoornamelijk
Anthrisaus
en Valeriana, eenmidzomeraspectvan voornamelijk
Heraaleum en Calystegia eneennazomeraspectmet
voornamelijk Poa trivialis
en jonge
Anthrisaus.
Hetareaalvandevegetatiesmetde (lokaal)typische structuur
vanhogereoeverwalvegetaties isuitgebreid totdeoorspronkelijk totKhenAkbehorende plaatsen,waarinvroeger dominantie
van telmatofytenoptrad.Wel treftmen juist indeze vegetaties
nogde sterkste neiging totdominantie vaneenvandesoorten.
Hetperiodiciteitsscala,dat indehogergelegen vegetaties
optreedt,komthierooknietvoor.
6.B.3.d. Oevervegetaties

en submerse

begroeiingen

De nieuwevegetatiesopoeversen inhetwaternabijoevers
zijnqua structuur sterkovereenkomstig metdevegetaties,die
voordeafsluiting inkommenvangorzenenop lageplatenwer-
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denaangetroffen.Langsdeoeversdomineren (meso-)skleromorfe
telmatofyten;opdeoevergeofytisch, inhetwater helofytisch
overwinterend:hetverschil daartussen ishier slechtstheoretisch.Deontwikkeling vandeze vegetaties issterk beïnvloed
doordevoorsprong (accessibiliteit)vanvegetatief uitbreidendeelementen vandevroegere vegetatie (zie fig.20:migratie

van Gtyoevia maximaen Saivpus mavitimus doorvicinisme).Veelmeerjarige soortenvestigden zich indeze zone
echterdoor kieming.Nadevestiging leiddeverdere vegetatieve
uitbreiding enheteffectvanprimariteit totconsolidatie van
hetvoorkomen.Door aggregatie ontwikkelden een aantal soorten
zich totdominant.
Vegetatieve uitbreiding naarde submerse zone tradopbijdezelfde soorten,waarvoor eldersvicinisme vanbelangwas:

Phragmites,

Typha angustifolia

en T.latifolia,

Saivpus

mavitimus,
Glyaevia maxima. Deklonen gingen daarbij over
vangeofyt naarhelofyt.Vandehelofytenvestigde alleen
Saivpus laaustvis
zich (vegetatief) reedsvandenbeginne
af inhetwater.In1971en1972werdenwelenkele vestigingen
van Saivpus tviquetev
inhetwater aangetroffen,maar
dezewarenkennelijk nietvoldoende levensvatbaar:daarnawerd
deze soort slechts indenieuwe getijdenzone aangetroffen.Echt
submerse vegetatieswarenbeperktvanomvang
(Potamogeton

peatinatus,
P.avispus, Polygonum amphibium) ofefemeer
(Entevomorpha
intestinalis).
Destructuurvanvegetaties langsenopoevers iszeergevarieerd onder invloed van uiteenlopende factoren.
Opsterk aangolfslag geëxponeerde oeversdomineren deskleromorfe telmatotyfen Saivpus mavitimus (tengevolgevan
vicinisme)of Lythvum saliaavia
(generatieve vestiging,
hemicryptofyt),schaarsbegeleid dooreen floristisch rijk
geschakeerde therofytenvegetatie.
Opmatig geëxponeerdeoeversendaarvan afdalendominerende

(meso-)skleromorfetelmatofyten Phvagmites,

Typha

latifolia,
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T.anguetifolia,
of Sairpus maritimue. Primariteit,
accessibiliteitmetsnellevegetatieve uitbreiding enaggregatie leiden daarbijtotoverschrijding vangrenzen tussen nieuwe
georaorfologischemicro-elementen inhetabiotischemilieupatroon.Opdeoeverkanzicheenzwakvoorjaarsaspectvan
Caltha ontwikkelen; indezomerwordteensubmerseétage
gevormd vanwier
(Enteromorpha).
Opvlakke bodemsindenieuwegetijdenzone treedteenvegetatiestructuuropmeteenopen,deelspolligehogeétage(1-2
meter),eengoed ontwikkelde lageétageeneenwierlaag.In
dezevegetatie (het Sairpetum triquetri
et maritimi
bidentetoeum) overwegen indehogeétage (meso-)skleromorfesoorten {Sairpus triqueter,
S.laaustris).
Indelageétage
tredenvooral soortenopmetpotentie totamphibischelevenswijzeentherofyten.Dewierlaag bevatmetname
Callitriohe
stagnalis en Vauaheria spp. enisquabedekking afhankelijkvandematevanprioriteitvanvoornamelijkdelage
kruidlaag.Destructuurvandezevegetatie wordt instand
gehoudendoorbegrazing doorwaterwild.Inhetvroege voorjaar
wordt uitbreiding vandevroeg uitlopende biezen tegengegaan,
evenalsopslagvananderevroeg ontwikkelende soorten.Wanneer
laterdeomringende vegetatiemeerdangenoeg voedseloplevert,
blijftderelatief openplaatsaantrekkelijkerdandeomgeving
enblijftdusonder begrazingsdruk staan.
Op zwakgeëxponeerdeoeversendaarvan afdalend treftmeneen
grote verscheidenheid vandominanten aan:Phragmites,
Typha
latifolia,
T. angustifolia,
Glyaeva maxima, Phalaris
arundinaaea, Poa trivialis,
Carex riparia, Epilobium hirsutum,
Solanum
dulcamara, Staahys palustris,
Lyaopus europaeus, Salix
viminalie.
Deaccessibiliteit voordedominant indenabijgelegenoorspronkelijke oevervegetatie isopmatig steileoeversbepalend
voordominantie.Opvlakkereoeversiskiemingvanmeerbelang,
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waarbijechterookdeaanwezigheidvande soort indedirecte
omgeving eenverhoogde kansopvestiging inhield:ook tenaanzienvangeneratievevestiging isaccessibiliteiteenbelangrijke factor.
- Bijhetonderzoekvan FEEKES (1936)enFEEKES&BAKKER (1954)
naardevegetatie-ontwikkeling indeWieringermeerpolder
resp.Noordoostpolder nahetdroogvallen,isditaspectop
eengeheel andere schaal aandeordegeweest.Deverschillen
tussendepresentiesvanhydratochore,anemochore (gedifferentieerd naarvluchtbereik)en zoöchore soorten haddenbetrekking opafstandenvanvele kilometersenaantallenplantenvanenkele honderdtallen perhectare.
Overhetalgemeengenomen bleekopdevoor nieuwebegroeiing
beschikbaar gekomen vlakkereoevers inhet zoetwatergetijdengebied deontwikkeling vandevegetatievooral afhankelijk te
zijnvande snelheid vanontwikkeling vandekiemplanten enhet
bereikvandominantie,meerdanvandifferentiatie indegeneratieve verspreidingswijzeofhetverspreidingsbereikvanzaden.Aanvankelijkontbraken weleenaantal soorten,waarvoorde
vestigingscondities gunstig geacht kondenworden,maar waarvan
diasporenonvoldoende of te laataanwezig waren.Ondermeer
warendat Seneaio congestue,
Carex div. species en Alnus
glutinosa.
Deontwikkeling vandevegetatie werd daardoor in
hoofdzaak bepaald doorde inovervloed aanwezigediasporenvan
(dominante) soortendie inhet zoetwatergetijdengebied inzijn
vroegere staataanwezig waren.De soorten,waarvoordevestigingscondities heteerstgunstig werden hebbenmeer gelegenheid
totdominantiegekregendan andere soorten.Doordevoortgaande
ontwikkeling vandemicrogeomorfologie enbodemrijping kanten
aanzienvande actuele situatie nietmeergeconcludeerd worden,
datvoor eenaanwezige soortdevestigingscondities nog steeds
gunstig zijn.Dedominantie indevegetatie,diedoorgeneratieveontwikkeling isontstaan,houdtverband met historische
standplaatsfactoren.
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6.B.3.e.

Griendvegetaties

Ingriendvegetaties stond deontwikkeling vandenieuwe structuur sterk onder invloed vandeprimariteitvande antropogene
sociatie van Salix spp. (metlokaal enige Alnus
glutinosa) van 2-12 meterhoogte.Dedifferentiatie indehoogtevandezeétageberustte aanvankelijk opde fase indehakcyclusof ingevalvanverwildering opdeverwilderingsduur,de
bodemhoogte c.q.drainagetoestand ende soortensamenstelling.
Nade afsluiting bleef nogmaar eenklein deelvanhetareaal
grienden incultuur.Indeoverigegrienden,recentof reeds
lang (sinds 1948)verwilderd,trad toenameopvandevitaliteit
vandeboomsoorten.Naverloopvan tijd zaldedifferentiatie
indemaximale hoogte vangrienden liggen tussenca.12-20
meter.Alleengesloten Salix dasyolados-grienâen
zullen
totmaximaal 8meterhoogte reiken.Sindsdeafsluiting treedt
inhet sluitingspercentage vandezeetageconvergentie opnaar
waardenvan 20-40%.Teruggang vanhet sluitingspercentage werd
vooral geconstateerd van 1973 naar 1974,wellicht tengevolge
vande zwareherfststormen in1973. Toename vanhetsluitingspercentage trad vooral opbijwilgen opvoormalig slechtgedraineerdeplaatsen.
Inheteerste jaar nade afsluiting trad inde laag-resp.
middelhooggelegen grienden evenals ingorzeneen sterkeontwikkeling opvande lagekruidlaag {Polygonum
hydropiper
resp. Myosotis saorpioides),
tennadelevandewierlaag

(Vauoheria species en Callitriahe

stagnalis),

Generatieve vestiging endaaropvolgende aggregatie van Urtica resulteerden indevolgende jaren ineengesloten hoge
kruidlaag (2meter),de lagekruidlaag eliminerend (althanseen
volgend successiestadium vande lagekruidlaag voorkomend).
Urtica bleek inhetbeschuttemilieu vangrienden onder
invloed vangematigde lichtcondities instaat zich snelte
ontwikkelen tothoge,grootbladige planten.Andere soortendie
dezepotentie ingeringeremate bezitten,konden zichdoorde
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secundaireprioriteit van Urtica nauwelijks handhaven of
vestigen.Alleen indeweinige zeer laag gelegen grienden
(+0.70N.A.P.) ondervond Urtica nog zodanige hindervan
overspoeling,datdominantie daar nietoptrad.
Inhooggelegen grienden ontwikkelde Anthriscus onder
relatief gunstige lichtrijkdom (boomlaagmax.ca.30%)een
voorzomeraspect indehoge kruidlaag (lè-2meter).Bijgemiddeld hogerebedekking vandeboomlaag domineerde ookdaar
Urtica, maarminder sterkdan inlagergelegengrienden.
Zowel Anthriscus
als Urtica overwinterden chamaefytisch,
eenvoorjaarsaspect indevegetatie belemmerend.Nahetvoorzomeraspect van Anthriscus
(juni)resteerde eenheterogenekruidlaagmetgeringe bedekking.Intoenemendemateontwikkelde zichonderdeze kruidlaag eenmosëtage (voornamelijk
Brachythetium
rutabulum en Eurynchium species) opgrof
strooisel.
Indegreppelsvangrienden ontwikkelden zichopachtereenvolgensafnemende bodemhoogte:eenhoge kruidlaag
(Urtica),
een floristisch diverse kruidlaag (onder invloed vanbegrazing
door waterwild),een lagekruidlaag vanvoornamelijk Myoso-

tis scorpioides resp. Polygonum hydropiper, ofeen
wierlaag (Callitriahe
stagnalis
resp. Vauaheria
spp.).
Diepere,permanent watervoerende griendslotenblevenonbegroeid opbeschaduwde plaatsen;opopen,lichtrijke delenontwikkelde zich lokaal Elodea canadensis of langsdiepere
of sterker stromende sloten,deoevervegetaties diehiervóór
zijnaangegeven.
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6.B.4.Overige structuurbeïnvloedendeprocessen

6.B.4.a. Fauna
Reedsmeermalen isinhetvoorgaande de begrazingsactiviteit
vanwaterwild genoemd.Naasthetvreten aan scheutenvanplantenheeftvooral het "grondelen" vangrotewatervogels (zwanen,
ganzen)op zoek naarwortelseen sterk effectopdevegetatie.
Deze activiteitgrijptaan indecontactzone vanwaterofkaal
slikendevegetatie.Voordeafsluiting werd uitbreiding van

debiezen Saivpus laaustris

en S. mavitimue hier-

doorbelemmerd,aangezien deze soortengedurendemeerdande
helftvandegetij-cyclus dedichtst bijhetwater groeiende
vegetatievormden.Doorde afsluiting werd decontactzonevan
vegetatie enwaterbeperkt toteen tamelijk constantegrenslijn,waaropdedrukvanvraatdoorhetwaterwild ookmeer
geconcentreerd werd.Andere soorten,diemeerdanvroegerde
oevervegetatie vormen (Typha, Glyeevia,
Phalavis,
Phvagmites) kregen daardoorook intoenemendematemetvraatte
maken.Behoudenshetoptreden vancalamiteiten indewaterwildstand kandevraat aanoeverplanten opkorte termijnvegetatieveuitbreiding tegengaan en leiden tot stabilisatie vande
grenslijn tussenvegetatie enopen water.Opeen aantalplaatsenwasditreedshetgeval in1974,metname inde rijdende
polders DeDood,Ruwen HennipendeVijfAmbachten,diede
rustigste pleisterplaatsen vormen.
Inbesloten terrein (geulen,duikerputten) isindeoeverzones
intoenemendemate activiteit vanmuskusratten teverwachten.
Metname zou Glyeevia maxima (geprefereerde voedselplant)
daardoor teruggedrongen kunnenworden,maarook anderesmakelijke soorten kunnen ereventueel schade dooroplopen.
Opdevoormaligegorzen en indegrienden issindsdeafsluiting vreterijvan fauna inbelangrijke mateopgetreden.Konijnen zijnnieuwgekomen,waarschijnlijk doordat zij zijnuitge-
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zet inlandbouwpoldersvoorde jachtenover ijsverspreid naar
geïsoleerde plaatsen.Fazanten,ratten ennoordsewoelmuizen
zijn inaantal sterk toegenomen.Vooral tijdensvoedselschaarste 'swintersen inhetvroegevoorjaar laten zijduidelijk
sporenachteropalles,datvoorconsumptie inaanmerking komt:
twijgen van Salix, knoppenvan Caltha, Angelica
arahangeliaa en Anthrisaue, spruiten enwortelsvan
Urtica. De implicatiesdiedezevreterijhe^ftvoorde
vegetatie,zijn ineen aantalgevallen verregaand: Caltha
wordt locaal uitgeroeid; Angelica en
Anthrisaus
worden vertraagd inhunontwikkeling inhetvoorjaar; Urtica ondervindt deminste hinder enheeftdusrelatief profijttenopzichte van Anthrisaus;
verjonging van Salix enopslag van enige andere fanerofytwordt lokaal geheel
onmogelijk gemaakt.Hoewel wathet laatstebetreftenig soelaas
mogelijk lijktdoorcatastrofes indekonijnenpopulatie zoals
langdurig hoog water 'swinters enmyxomatose,valtditin
praktijk tegen:totvier jaaroude takkenwerden indewinter
1973-1974 totmaximaal bereikbare hoogteontdaanvanbast.
Begrazing vankleineoppervlakten gorsdoorganzen kantheoretisch totversterking vandegrasmat bijdragen (i.e. Poa
trivialis).
Opdegorzen,waardemeeste spontanegrasontwikkeling werd aangetroffen (Bevert,Mastgors-Midden)wordt
echter nauwelijks gefourageerd doorganzen.Andereoorzaken
moetendaardusdegrasbegroeiing hebbengestimuleerd,bijvoorbeeld hetmaaienvanriet.
Invloeden,dieminderomvangrijk maar talrijker fauna-elementen
hebben opdevegetatie zijn ineen aantal gevallen zeer sterk
gebleken.
- De teruggang vande abundantie van Phragmites opde
gorzen isvanaf 1971bijnageheel tewijten aan parasitisme
doorwortel-enstengelboorders.
Andere parasieten op Phragmites (bladluisen,hoewel
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geen fauna,hierook tenoemen: Uetilago) kwamen frequenten ingrotedichtheid voor,maar leidden niet totduidelijke benadeling vandeplant.
- Spintop Galium aparine in1972 isalsoorzaak tenoemenvandeteruggang vandeze soort in1973.
- Larven indevruchten van Veronica
anagallis-aquatiaa
belemmerdenvoortplanting vandeze soortvan 1972naar1973.
- Stengelboorders in Typha latifolia
verzwakten in1971
deconstructievandieplanten,diede strenge nachtvorst
eerder indat jaarhadden overleefd.
Dezeparasitische populaties tradenvooralop insoorten,die
opde betreffende standplaats (metuitzondering van Galium
aparine) naenige tijd verdwenen.Ditverschijnsel behoeft
niet tewordengeïnterpreteerd als zoudendie soortenbuiten
hun fysiologisch optimum insterkeremate kwetsbaar zijnvoor
parasitisme,laat staanplagenopwekken.Evengoed kangeconcludeerd worden,datgunstige condities voorparasitisme eenbeperking opleggen aanhetoecologisch amplitudovandesoorten.
Alle Parasitismen werden ookvoordeafsluiting vanhetHaringvliet reeds inbeperktemate aangetroffen inhetgebied.
Vraatvan slakken tradvoor ennadeafsluiting veelvuldig op.
Er zijn aanwijzingen,daterpreferentie bestond voor Caltha en Rumex obtusifoliue.
Sterk aromatische planten

(Anthriscus,
Angeliaa avchangelica) enbehaardeplanten
(Symphytum officinalis,
Epilobium hirsutum, Urtica) bleven inhet algemeengevrijwaard vandeze vraat.

6.B.4.b. Menselijke

activiteiten

Vanoudsher heeftdemensdevegetatiestructuur beïnvloed door
inplanten vanbiezen,rietenwilgen.Dedominantie vandeze
soortenbleef instand doorderegulerendemaatregelen ten
aanzien vandehydrologiemetbehulpvandrainagesystemen,
kaden enduikersendoorrechtstreeksemaatregelen tegen andere
soortendoorwieden.Het uiterst vitalevoorjaarsaspectvan
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gorsvegetaties werd doormaaien van rietenbiezen sterk inde
hand gewerkt.Deprimariteit enhetdrainagesysteem dedende
menselijke invloed noggeruime tijd nabeëindiging vandecultuurmaatregelenvoortduren;tenaanzienvande
Salix-aonsoaiatie ooknade afsluiting.Decultuurmaatregelen blevenna
deafsluiting nog ineenbeperkt areaalgehandhaafd. Degevolgen waren hetvoortduren vandedominantie van Salix
species en,alleen opdaartoegeschikte plaatsen (vnl.nieuwe
standplaatsen) dominantie van Phvagmites (bodemhoogte
+0.70N.A.P.;opMastgors-Midden:bodem tot+1.20N.A.P.,ondiep zand,beweeglijk grondwater).Nade afsluiting werd de
tendens totroofbouw nog sterkerdandelaatste jarenvoorde
afsluiting reedshetgeval was.Met uitzondering vandegriendenopdeDriessenhennipdieStaatsbosbeheer incultuur hield,
werd hethakkenvangriendhout nietmeergevolgd door instekken
vannieuwhoutenwiedenvandekruidlaag inde zomer;onbruikbaar hout (tekrom,tedik)werd indegreppelsgedumpt.Te
verwachten is,datoplangere termijndezeexploitatiewijze
leidt totverval vandewilgenétage eneenopen stand vanwilgen ineenruigtevegetatie tengevolgeheeft.
Een sterkopde structuurvangriendvegetaties ingrijpende
maatregel ishet latenbegrazen vandevegetatie doorvee.De
kruidlaag werd daardoor (metuitzondering van Vvtioa)
vernietigd; bijbegrazing doorpaarden werd ookde struik-of
boomlaag sterkaangetast.Dezelfdemaatregel heeftop talvan
plaatsen invoormalige gorzenplaatsgevonden. Indemeest primitieve vorm zonderbegeleidende maatregelen,vaak echterversterktdoormaaienvandeoudegorsvegetatie endenieuweruigte,eventueel aangevuld door inzaaien vangrassen.
Bijdeongereguleerde beweidingvangorzen tradpolvormige
structuur vandevegetatie op: Uvtiaa en Civsium avvense werden nietgeconsumeerd,maar wel indeontwikkeling
totdominantiegestoord doorvertrappen.Een lagekruidlaag
ontwikkelde zich fragmentarisch,voornamelijk indebeschutting
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van Urtica pollen.Bijextensieve beweiding metaanvullendmaaienvandevegetatie bleven,waardezemaatregelen
spoedig nadeafsluiting (eenof twee jaar)werden aangevangen,
enigevroegerdominerende soorten (Phragmitee,
Glyaeria,
Phalaris) metbeduidend hogere abundanties instand,danhet
geval was ingeheelonbeïnvloedevegetaties.
Voordeafsluiting werdendehetmeestdoordemensbeïnvloede
biotopen gevormd doordegriendkaden.Devegetatie werd frequentgemaaid enbetreden;beschaduwing wasafhankelijk vande
hakcyclus. Indeze condities trofmen een lagekruidlaag aan
metrelatiefveelgras.Achterwege blijvenvanmaaien enbetreden leidde totdominantie vanhoge ruigtesoorten envervalvan
de lagekruidlaag.
Nade afsluiting isde structuur vandeze kadevegetaties niet
essentieel gewijzigd.Doordeafnamevanhetcultuurareaal zijn
meervegetatiesverruigd enwordendeze insterkemategedomineerd door Urtica. Opeen aantal plaatsen werd evenwel
geconstateerd,datderuigtevegetatie spontaan weer afneemten
de lagekruidlaag met relatief veelgrasweer aspectbepalend
wordt.Dezeontwikkeling staatmogelijk inverbandmetde zware
textuurvandekaden endehoge ligging (ca.+1.50 N.A.P.).
Nadeafsluiting was insteeds toenemendemate ongebreidelde
activiteitvan recreanten teconstateren.Voorde afsluiting
wasnauwelijks sprakevanhetvoorkomenvanrecreantenopbegroeide bodems:debodemswarenbuiten deoeverwallen enlage
platen nauwelijksbegaanbaar doordegeringe rijpingsgraad en
stonden tweemaaldaagsonder water.Tengevolge vandeafsluitingvervielende lage zandplaten alsrecreatieterrein,de
recreatieintensiteit nam sterk toedoordemeer begrijpelijke
hydrologie,degors-engriendbodems kregeneenvasteconsistentie.De invloeden,dievanderecreatie uitgaanopdevegetatie,zijn:
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- belemmering vandeontwikkeling vanwatervegetaties door
schroefwerking,golfslag enaanleggen invegetaties
(Scirpus
Zaaustvis);
- beschadiging vanoevervegetaties enafslag vanoevers zelf
doorgolfslag enaanleggen;
- vertrappen enmaaienvanoever-enkomvegetaties;
- vergraven vandebodem.
Doorbetreding vanvegetatiesontwikkelde zichnaverloopvan
tijd (meestal het jaar erna)een alternatieve vegetatie van
voornamelijk grassen.Inanderegevallen isheteffectuitsluitend negatief:alleende sterkst regenererende soorten hadden
kansopherstel,i.e.langsoevers Phragm-ites enopdroge
bodems Urtica. Het Saivpetum tviquetvi
et
maviti-mi,
datop zandigebodems langsoeversvoorkomt,dreigtdoorgolfslag,aanleggen,betreding envergraven doorde recreatie zelfs
definitief tewordengeëlimineerd.
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7.GRONDSLAGENVANDEDIFFERENTIATIE INDEBEGROEIING
7.1.Over generalisaties
Hetonderhavige onderzoek wasgerichtoppatronen,processen,
structuren,dynamiek,stabiliteit endiversiteit invegetatie
enmilieu.Dezebegrippen zijn invoorgaande hoofdstukken veelvuldig gebruikt.Steedsbleken deze begrippen variabelen te
betreffen ennieteenduidig te zijn.Deecologische betekenis
vandeze variabelen hangtvooral afvanderuimtelijke schaal
ende tijdschaal waarin zijwordenbezien.Tussen dergelijke
variabelen kunnengeeneenduidige algemene relatiesworden
aangewezen.Inverband daarmee kunnen aandehand vandit
onderzoek geengeneralisatieswordengegeven vandeonderlinge
relaties tussendezebegrippen,dieverder strekkendan inde
voorgaande hoofdstukken isaangegeven.Dithoudt in,datvanuit
onderhavig onderzoekgeenbijdragewordtgegeven aandeondersteuning vande "Relatie-theorie" (VANLEEUWEN, 1966),waarin
voorgenoemde begrippenparalellen inruimte en tijd worden
aangegeven,alsmede haakse verbanden tussen stabiliteiten
diversiteit.
Uitonderhavig onderzoek blijkt,datpatronen,processen,
structuren,dynamiek,stabiliteit endiversiteit insteeds
wisselende verhoudingen totelkaar staan endatdezeverhoudingenvan zeerspecifiekeomstandigheden afhangen.Inhet
navolgende wordtwelgeschetst,hoeeen aansluiting kanworden
gevondenvandebevindingen vanonderhavig onderzoek naarde
verschijnselen inanderevegetaties,inanderemilieus,de
samenhang daartussen eneventueleveranderingen daarin.Daartoe
wordt ingegaan opde algemene grondslagen vandeoecologievan
vegetaties,zoalsdie uitonderhavig onderzoek naarvorenkomen.
7.2.Tolerantie
Hetwelofnietvoorkomenvaneenplant ishetgevolg vangunstige factoren die hetbestaan mogelijkmaken respectievelijk
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ongunstige factoren diehetbestaan belemmeren.
Voorongunstige factoren kanelke soortdoor zijn specifieke
constitutie en fysiologie eeneigenmatevangevoeligheid hebben.
Degevoeligheid vaneen soortkanbijuiteenlopendeverschijnselen totuiting komen:inkieming,groei,bloei,vruchtzetting
enafsterven.Voordeeenvoud wordthier inhetalgemeengesprokenoverde "respons"vaneen soort tenaanzienvande
milieuaspecten.Metbetrekking totderesponsvaneen soort
voordewaardevan een aspectkunnen onderscheiden worden:
- Desoort iswelofniet tolerantvoorhetaspectboveneen
drempelwaarde,meteenabsoluutgevolg voorderespons ("wel
ofniet" kiemen,groeien e t c ) .
- De soort isgradueel gevoelig,aldannietboven eendrempelwaarde,meteenproportioneel gevolg voorderespons("meer
ofminder","vroegerof later").
Tenaanzienvandrempelwaarden enproportionele responskan
worden gedacht aan afhankelijkheid vande intensiteit,de frequentie,ofdeduurvande invloed.Doorgaans speeltookhet
tijdstip waaropeenpotentieel ongunstig aspect zichvoordoet
inrelatie totdeontwikkelingsstadia vandeplanteen rolvoor
de invloed daarvan opderespons.Vooral ishet stadium inde
jaarlijkse levenscyclusvanbelang.Trivialevoorbeeldendaarvan zijndeverschillen inde invloed vanoverspoeling envorst
inde loopvanhetjaar.Ten aanzienvanonderhavig onderzoek
wordt hetniet-tolerant zijnvoor invloeden vanoverspoeling
en/ofhogegrondwaterstanden geïllustreerd doorde afwezigheid
van talvan soorten inhetonderzochte gebied.Anderzijdswijst
hetontbrekenvanbijvoorbeeld wilgesoorten inbrakke enzoute
milieus opbeperkte tolerantie vandeze soorten voor zoutgehalten.Dedrempelwaarde ligtdaarvoor bijca.300mg Cl'per
liter.Voorbijvoorbeeld zeebiesenriet ligtdedrempelwaarde
tenaanzienvan zoutgehalten hoger,getuige hunvoorkomenop
ondermeerde schorren vanhetLand vanSaeftinghe.Bijriet
blijkthetbestaanvaneengraduelegevoeligheid voorverschillen inhydrologische factoren,zowel inhet zoetwatergetijden-
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milieu als indenieuweomstandigheden indeBiesbosch,duidelijk uitverschillen inabundantie,vitaliteit enbloeitijd.
Daarnaast isookhet stadium indemeerjarige ontwikkeling van
de individueleplantvanbelang.BECKING (1968)weesophet
verschijnsel,datbijhetvorderen vande leeftijd vanplanten
de tolerantievoorpotentieel ongunstige invloeden afneemt.De
volgende paragrafen biedenmede een achtergrond voorditverschijnsel.
7.3.Adaptatie
Plantenhebbenbinnenhungenetische beperkingen mogelijkheden
om zich fenotypischaan tepassen aandemilieu-omstandigheden
waarmee zewordengeconfronteerd. Doorgaans zullen aanpassingen
functioneel zijnvoorhetvoortbestaan vandeplantofvande
soort.Ter illustratiekanwordengewezenopdeontwikkeling
van skleromorfieopgeëxponeerde standplaatsen;deontwikkeling
vanhetzijoppervlakkige,danweldiepebeworteling,afhankelijkvandegrondwaterstand; de sterke lengtegroei engrote
bladoppervlakten inbeschaduwdemilieus.Functionele adaptaties
leiden toteen responsvandeplantdiehoger isdanbijhet
ontbrekenvande adaptatie.Datgeldtechter alleenvoorde
betreffende milieucondities; inandereomstandigheden zoude
adaptatieop zijnminstverspildemoeite zijn,maarveelalook
echtongunstig voorderespons.Dithoudt in,datde tolerantie
vaneen soort tenaanzienvaneen factor nieteenduidig is:de
responshangtafvande individuele plantmet zijnadaptaties.
7.4.Tolerantie,adaptatieenveranderlijkheid inhetmilieu
Inhetmilieu tredenvoortdurend veranderingen op.Lichten
donker,warm enkoud,natendroog zijnregelmatigeveranderingendiebinnen zekeregrenzenopplantengeennadelige invloed
hebben.Dergelijke veranderingen zijn (binnen zekere grenzen!)
vooreenaantal functies zelfsvereist,ineendagritmeof in
een jaarcyclus,zoalshetgeval isbijhet initiëren van kieming envanbloei.Tenaanzien vandeafwisseling tussenover-
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spoeling endroog vallen lopende toleranties van verschillende
soorten uiteen,zoals indeonderhavige en inandere studiesis
geconstateerd.
ZONNEVELD (1960)gebruiktemetbetrekking totdeongunstige
invloeden vanoeverspoeling de term 'duikereffect'.Hiermee
doelde hijmetnameopde tolerantie vanplanten ten aanzien
vandeoverspoelingsduurpergetij. Deze tolerantie waseen
kwestie vanmaximaleoverbruggingstijd,waarbijdanwelgold,
datde resterende periode voldoende langmoest zijnomdelevensfunctiesopdenormalewijze telatenplaatsvinden.
Bijgetijdenfluctuaties zijnadaptaties aandeoverspoelingsinvloed maar inbeperktematemogelijkdoorde omstandigheid
datdezelfde planteen korte tijd laterookdroogstand moet
doorstaan.Vérstrekkende adaptaties aanoverspoeling zoudende
tolerantie voordroogstand kunnen doenverminderen.
Inditopzichtbestaan ergroteverschillen tussengetijdenoverspoelingenenwinter-ofvoorjaarsoverspoelingen zoalsin
riviergebieden optreden.Bijdergelijke episodische fluctuaties
isdeverandering voldoende langdurig om zonodig aanpassingen
aanhetdrogemilieu teontwikkelen.Een frappantvoorbeeld
hiervan ishetvoorkomen vangeleplompopde 'szomersdrooggevallen slikken indeDonau-delta.Deplantheeftdaareen
groeiwijze,diequavorm doetdenken aande zeervitaledotterbloemen indeBiesbosch vaneertijds.Inhet zoetwatergetijdengebied kwam degeleplompechter (zeer sporadisch)voor inde
gebruikelijke water-vorm enlag bij laag water uitgestrektop
debodem.Een karakteristieke adaptatie aandroogvallen wordt
ookgetoond door riet,datkaal slik snelkoloniseertdoorde
vorming vanbovengrondse uitlopers.Adaptaties aan episodische
overspoelingliggenmindervoordehand,omdatdeoverspoeling
plaatsvindt indeperiodemetgeringe activiteit vandeplant.
Indieperiode isde tolerantie voorongunstige invloedenvan
deoverspoeling groter.Inveelgevallen vangtdeontwikkeling
vandeplantookpasaannabeëindiging vandeoverspoeling,
met namebij zomerannuellen.Bijo.a.wilgen komen adaptaties
aanoverspoeling welvoor,namelijk indevorm vanluchtwor-
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tels.Ookkattestaart vertoont adaptaties aanoverspoeling:in
het zoetwatergetijdengebied vormde deze soort langsoevers
wortelpollen bovenhetmaaiveld alsadaptatie aandemechanischekrachtenvanhetwater indeoeverzone.Ook inextreem
slechtontwaterende kommen kwamkattestaartmetdezewortelpollenvoor;daar alsadaptatie aanhetanaerobebodemmilieu.Op
beide standplaatsen was frequente overspoeling echterookeen
vereiste,aangezien andersuitdroging vandeplant zouoptreden.Deze adaptatie wasderhalve specifiek voorhetgetijdenmilieu.
Tussende frequentie vandegetijdenoverspoelingen endejaarlijkse overspoelingenkomen indehuidige omstandigheden inde
Biesbosch intermediairen voor.Degetijdenzone isweinigconstant.De fluctuatie indewaterstanden van ca.20à30cm
speelt zichvoornamelijk af tussendeniveausvan0.00 en+0.70
N.A.P.,meestal enkeledagen achtereen hetzij lager,danwel
hoger danhetgemiddelde.Deontwikkeling vanadaptaties aan
hetzij overspoeling,danwel droogstand lijkt indergelijke
wisselvallige omstandigheden nietmogelijk.Inhetalgemeen zal
inditmilieu eengrote tolerantie voor zowel overspoeling als
voordroogstand noodzakelijk zijn,meer nogdan invroegere
omstandighedenmetgetijdenoverspoeling.Een dergelijke tolerantie kanwordenopgebracht door soortendiegeen specifieke
adaptaties gaanvormendoorde incidentele omstandighedenen
dieanderzijds voldoende constantie inhetmilieu aantreffen
voor hunnoodzakelijke levensactiviteiten.
Constantie bestaateropde lagere niveaus indepermanente
vochttoestand vandebodem enopdehogere niveaus inhetniet
overspoeld worden.Detussenniveaus zijnongeschikt voor kritische levensfuncties.Lengtegroei,diede tweemeer constante
niveausvooreenplant tegelijk bereikbaarmaken, isderhalve
eengunstige eigenschap.Deze zoueventueel als specifieke
adaptatie aandeveranderlijkheid vanhetmilieu kunnenworden
ontwikkeld.
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7.5.Deresponsbijcombinatie van invloeden
Inhetvoorgaande isdebeschouwing van tolerantie en adaptatie
toegespitst opdeeffecten van twee aspecten vaneenenkele
milieufactor:overspoeling endroogstand.In feitegaathet
daarbij omveelmeerdeelaspecten,die alleeen invloed opde
responsvaneenplantkunnenhebben.Alleen albij overspoeling
zijn teonderscheiden:
- deonderdompeling vanbladeren enbloemen,dus isolatie van
lucht;
- eenanaëroobwortelmilieu;
- deafzetting van slibopassimilerendedelen;
- eenvermindering vande lichtinstraling;
- bescherming tegennachtvorst;
- mechanische krachten van stroming inhetwater.
Deze invloeden kunnen zich ineenveelheid van verschillende
combinaties voordoen.Voordenegatieve effecten ervanopde
respons kunnendaarbij steedsandereaspectenmaatgevend zijn.
Ook kanersprake zijnvancumulatieve ensynergistischewerking vannegatieve invloeden opde responsvaneen plant.In
hoofdstuk 6werd ditreedsaangestiptmetbetrekking totde
combinatie vanbeschaduwing enoverspoeling.Ook invloedenvan
geheel andere aard,zoalszoutgehalte en trofietoestand,kunnen
daarinmeespelen.Vooral doordegecombineerde invloedenvan
ongunstige aspecten kunnendereactiesvanplanten,gemetenaan
een enkele factor zoalsdeoverspoelingshoogteofdeoverspoelingsduur,zeer sterk uiteen lopen inverschillende milieu's
zoals zandige,kleiigeofvenige bodems;inzoet,brakof zout
water; ingriendenofopgorzen.
Decombinatie vande invloed vanoverspoelingmetdievan zout
blijkt erbijvoorbeeld bij zeebiesenriet toe te leiden,dat
deze soorten indebrakkegetijdemilieus nietop zolagebodems
voorkomen,alshetgeval isin zoetwatergetijdenmilieus.Een
geheel andervoorbeeld wordtgevormd doorpijlkruid.Inhet
zoetwatergetijdengebied kwam dat inde jaren vijftig voorop
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zeer lage slikplaten,maar eind jaren zestig juistop (nogmaar
enkele)lage zandigeplaatsen inwantijen.Vervolgensverdween
de soortbijnageheel uithet zoetwatergetijdengebied,maar
keerdenadeafsluiting weerop uiteenlopende lageplaatsen
terug.Deoorzaakvandeaanvankelijkeverplaatsing van slik
naar zand enhetverdwijnen kanwordengezocht inhet slechter
worden vandewaterkwaliteit.Deterugkeer kanmogelijk zijn
gewordendoorverminderde overspoelingsinvloeden.
7.6.Responsen concurrentie
De invloedendie abiotische factoren kunnenhebbenopde responsc.q. hetwelofnietvoorkomen vanplanten,maken reeds
legiovariatiesdenkbaar indecriteriavoorhetbestaanvan
planten.Derespons is inhetvoorgaande alseen uniform verzamelbegripgehanteerd.Tenaanzienvande abiotischemilieufactoren isdatgeen probleem. Indeonderlinge verhoudingen tussenplanten speeltderespons echtereenbelangrijke rolals
variabele factor.
Door zijngenetische constitutie heeft iedere soorteenmaximaleresponswatbetreftdeomvang vandeplanten.Rietkannu
eenmaal groter worden dan rietgrasenbrandnetels groterdan
heksenkruid.Tochdelvendekleinere soorten nietoveralhet
onderspit.Deomvang die indepraktijk wordtbereikt,hangtaf
vandemaximale respons,maarookvande feitelijkemilieucondities.Hierdoor zijndeonderlinge verhoudingen tussen planten
nietgefixeerd doordegenetische eigenschappen,maar worden in
hogemate bepaald doordemilieucondities.
Indevegetaties waaronderhavig onderzoekopwasgericht,
waren hetveelal devariaties inde abiotischemilieufactoren
diedevariaties indebegroeiing bepaalden,zoalsdie inde
voorgaande hoofdstukken zijnbeschreven.Pas inhet tweededeel
vanhoofdstuk 6zijndeonderlingebetrekkingen tussen planten
alsmedebepalend voorde samenstelling vandevegetatiegenoemd.Afgezienvande sterke invloed vandeexploitatie van
hetbuitendijks gebied,zijndeonderlinge betrekkingen tussen
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planten inonderhavig gebied inbelangrijke mate gecorreleerd
aande abiotischbepaaldevariaties indevegetaties.
Inomstandigheden,waarbijdevariatie inhetabiotischmilieu
niet zodominerend is,kunnen deonderlinge betrekkingen tussen
plantenveelmeer invloed hebbenopdevariatie indevegetatie.Het zalerdanomgaan,inhoeverre deconcurrentie een
differentiërende invloed ophetmilieu heeft.Dangaat hetniet
om actiefongunstige invloeden,maarom schaarste,een passief
ongunstige invloed.
Ingeval van schaarste hangtderesponsvanplanten afvande
matevanefficiëntie vanhetgebruik vande schaarsecomponentenvoedingsstoffen,water,licht enruimte.Eenplantdieeen
hogeefficiëntie heeft,zaldaarmee indezelfde omstandigheden
een naarverhouding hogere responshebben dan eenplantmet
geringereefficiëntie.Ten aanzien vande factorbeschikbaarheid vanwater kandevolgorde van nat-preferente totdroogtepreferente soorteneenaanwijzing vormenvooreenvolgordevan
inefficiënt totefficiënt watergebruik. Eenconcreet voorbeeld
zoukunnenwordengevormd doorde reeksgrote egelskop,liesgras,resp.rietgras.De implicatiesvanverschillen inefficiëntie inhetgebruik vanvoedingsstoffen zijnduidelijker.
Metname ruigtekruiden,metbrandnetelsvoorop,kunnen gezien
hunbehoefte aanhoge trophieniveaus als inefficiëntegebruikersworden beschouwd.Waar het trophieniveau laag is,komen
deze soorten nietvitaalvoor en zijngeen sterkeconcurrenten.
Deongunstige positie vande inefficiënte plantwordt nogversterktdoordeomstandigheid,dat zijnvoorkomende schaarste
vandebetreffende factor nog doet toenemen:voorhemzelf is
ditongunstiger danvooreenmeerefficiënte plant.Ditverschijnsel werktdifferentiatie inhetmilieu en inde vegetatie
indehand.Het schaarstebevorderend effectvormt eraanleiding toe,dat inefficiënte soorten inschaarstemilieus niet
dominerend optreden:deextra schaarste kanvoor eenmeer efficiënte plantnog toereikend zijnom eenhogere respons tebereikenendaarmee concurrerend tezijn.
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Tabel 1.
Onderscheiriensoortengroepen In zoetwatergetijdenvegetaties
Soortengroep A

Soortengroep E

Scirpus triqueter

Lythrum salicaria

Scirpus maritimus

Senecio paludosus

Scirpus lacustris

Senecio fluviatilis

Scirpus tabernaemontani
Soortengroep F
Soortengroep B
Sagittaria sagittifolia

Sparganium erectum ssp.
polyedrurn

Butomus umbellatus

G l y c e r i a maxima

Soortengroep C

Soortengroep G

V e r o n i c a anaga1 l i s - a q u a t i c a

Typha l a t i f o l i a

V e r o n i c a beccabunga

Typha a n g u s t i f o l i a

Nasturtium

officinale

Bidens c e r n u u s
Rorippa amphibia
Rorippa I s l a n d i c a
Rorippa s y l v e s t r i s
Equisetum f l u v i a t i l e
Eleocharis palustris
Polygonum p e r s i c a r i a
Mimul u s g u t t a t u s
Duncus a r t i c u l a t i s

Soortengroep H
Phragmites a u s t r a l i s
Caltha p a l u s t r i s

var.areanosa

Cardamine amâra
Ranunculus f i c a r i a
Poa t r i v i a l i s
Soor t e n g r o e p 3
Stachys palustris

Soortengroep D

Lycopus europaeus

V a u c h e r i a spec .

Bidens frondosus

Alisma p l a n t a g o - a q u a t i c a

Mentha aquatica

Myosotis s c o r p i o i d e s
Rumex h y d r o l a p a t u m

Soortengroep K

Sium e r e c t u m

Ranunculus repens

Polygonum h y d r o p i p e r

Iris pseudacorus

Galium p a l u s t r e

Poa palustris

Sium l a t i f o l i u m

Agrostis stolonifera

Apium n o d i f l o r u m

Carex acuta

Callitriche

Rumex cf. crispus

stagnalis
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(Groep«--vervolg)
Angelica archangelica
Solanum dulcamara
Calystegia seplum
Galium aparine
Epilobium hirsutüm
Phalarisarundinacea
Equisetum palustre
Atriplex hastata
SoortengroepL
Rumex obtusifolius ssp.
sylvestris
Urtica dioica
Valeriana officinalis
Symphytum officinale
Anthriscus sylvestris
Heracleum sphondylium
Impatiens noli-tangere
SoortengroepM
Salix purpurea
Salix dasyclados
Salix viminalis
Salix triandra
Salix pentandra
Salixalba
Salix fragilis
Salix cinerea
Salixcaprea
Populus nigra
Populus cultivar
Ribesnigrum
Ribes sylvestre
Alnus glutinosa
Viburnum opulus
Sorbus aucuparia
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Quercusrobur
Sambucusnigra
SoortengroepN
Ranunculus acris
Festuca gigantea
Festuca arundinacea
Angelica sylvestris
Galeopsis tetrahit
Rumexconglomeratus
Rubuscaesius
Stellaria media
Barbarea stricta
Soortengroep0
Thalictrumflavum
Filipendula ulmaria
Scrophularia nodosa
Scutellaria galericulata
Circaea lutetiana
Humulus lupulus
Epipactis helleborine
Aegopodium podagraria
Myosoton aquaticum
Deschampsia cespitosa
Stachys sylvatica
Agropyron caninum
Lysimachia nummularia
Geum urbanum
Ranunculus auricomus
SoortengroepP
Cardamine pratensis
Polygonum mite
Petasites hybridus
Arctium lappa
Sinapis arvensis

(GroepP--vervolg)
Senecioaquaticus
Senecioerucifolius
Plantagomajor
Epilobium parvlflorum
Eupatorium cannabinum
Glechoma hederacea
Dactylisglomerata
Holcus lanatus
Sonchus oleraceus
Sonchus palustris
Lysimachia vulgaris
Taraxacum spec.
Equisetum arvense
Carex remota
Alopecurus geniculatus
Alopecurus pratensis
Cirsium arvense
Cerastiumcaespitosum
Rumex acetosa
Potentilla anserina
Lychnisflos-cuculi
Cerastium arvense
Crépis paludosa
Lolium perenne
Mentha longifolia
Potentilla erecta
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Tabel 6a. PQ BP 3C
o e v e r , opp. 100 m , v e g e t a t i e t y p e 1 9 7 0 : Ad,

970

1971

1972

1973

1974

bedekklngspercentage

-

60

20

10

20

a a n t a l soorten

3

15

5

6

18

Sclrpus m a r i t i m u s

+.2

+.2

2b.2

Scirpus lacustrls

1.1

1.1

+.2

Vaucherla s p e c .

a

2a.2

1.2

Nasturtium officinale

+.2

1.2

Duncus a r t i c u l a t i s

+.1

1.2

2a.2

k.t+

Rorippa amphibia

2a.2

+.2

1.1

P o l y g o n u m persicaria

+.1

+.1

Callitriche stagnalis

+.1

+.2

Rumex h y d r o l a p a t u m

r

Polygonum hydropiper

1.2

Lythrum salicaria

+.1

Typha latifolia
Rumex obtusifolius
Polugonum mite
Sonchus palustris

r
r

1.2

+.1

+.3

+.3

r
+.1

r
+.1

S e n e c i o paludosus
Enteromorpha i n t e s t i n a l i s
Bidens cernuus

+.2
+.2

Scirpus trigueter

+.2

Veronica b e c c a b u n g a

+.1

Rorippa islandica

1.1

Siurn erectum

+.2

Lycopus e u r o p a e u s

+.2

Bidens f r o n d o s u s

+.2

Poa trivialis
Epilobium hirsutum
Marchantia polymorpha

146

r
1.1
r

Tabel 6b.PQ MO 3
oeverwal, opp. 160m ,vegetatietype 1970:Ak
1970

1971

1972

1973

1974

bedekkingspercentage

95

95

70

95

95

aantal soorten

11

12

20

18

14

+.2

2m.1

+.2

+.2

Scirpus maritimus

2.2

Scirpus lacustris

r

Lythrum salicaria

r

+.3

Stachys palustris

r

2.2

3.2

1.1

Lycopus europaeus

2.2

3.2

2m.1

Mentha aquatica

1.2

+.2

1.2

+.2

+.2

+.2

1.2

2.2

Solanum dulcamara

+.2

1.2

2a.2

2b.^

1.2

Calystegla sepium

+.2

1.2

2a.2

2a.1

2b.2

Epilobium hirsutum

+.2

1.2

2a.2

2a.2

2a.2

Phalaris arundinacea

3.2

2 .2

2a.1

1.2

+.1

Polygonum hydropiper

1.2

1.2

Urtica dioica

1.1

2b.2

4.4

4.1

Sonchus oleraceus

+.1

Barbarea stricta

r

Myosotis scorpioides

+.1

Caltha palustris

+.1

Agrostis stolonifera

+.1

Angelica archangelica

+.1

1.1

2a.1

Atriplex hastata

+.1

+.2

+.2

Valeiana officinalis

+.1

r

+.1

+.2

Anthriscus sylvestris
Ranunculus acris
Cirsium arvense
Tussilago farfara
Impatiens noli-tangere
Polygonum mite
Artemisia vulgaris
Symphytum officinale
Galium aparine

+.1

r
+.2

1.2

+.2

2a.2

+.2
+.2
+.1
r

r

+.1

+.2
+.1
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T a b e l 6c.

PQ HD I A

o e v e r w a l , o p p . 9 m , v e g e t a t i e t y p e 1 9 7 0 : Kh,
1970
bedekkingspercentage
aantal soorten
Phalarls arundinacea
Polygonum hydropiper
Senecio paludosus

5.5

1971

1972

1973

1974

100

90

90

90

2

9

9

7

5.5

5.4

5.4

1.1

1.2

+.1
+.1

+.2

r

Caltha palustris

+.2

Galium aparine

+.1

1.1

1.1

Epilobium hirsutum

+.2

+.2

1.2

Atriplex hastata

r

1.1

Sonchus asper

+.1

Capsella bursa-pastoris
Lycopus europaeus

r
r

Urtica dioica

1.1

Sonchus oleraceus

+.2

Cirsium arvense
Angelica archangelica
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2a.2

1.2
5.5
2a.2

Tabel 6d.PQ KG 2A
oeverwa1,opp.

m ,vegetatietype 1970: Lh,
970

1971

1972

1973

1974

75

100

100

95

8

8

5

7

8

Cardamine amara

2.2

2.2

Poa trivialis

1.2

1.2

Galium aparine

2.1

1.2

2m.l

1.1

1.1

Epilobium hirsutum

2.1

1.2

4.1

3.1

2b.1

Urtica dioica

2.2

3.1

4.1

4.5

4.1

bedekkingspercentage
aantal soorten

Valeriana officinalis

1.1

1.1

+.1

+.2

+.2

Anthriscus sylvestris

3.2

1.1

+.2

1.1

4.1

Heracleum sphondylium

2.2

1.1
1.1

1.1

r

+.1

+.1

Solanum dulcamara

+.1

Calystegla sepium

2.1

r
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Tabel 6e.PQ BP6
lage kom, opp.100m ,vegetatietype 1970:Agk,
1970
bedekkingspercentage
aantal soorten
Scirpus maritimus
Scirpus lacustris
Senecio paludosus
Typha latifolia
Typha angustifolia
Phalaris arundinacea
Polygonum hydropiper
Phragmltes australis
Solanum dulcamara
Epilobium hirsutum
Urtica dioica
Sonchus oleraceus
Sonchus asper
Sonchus arvensis
Galium aparine

150

6

1971
90
7

1972
60
10

1973
25
7

1974
60
10

+ .1

+ .1

1.1

1.1

+ .3

+.3

3.1

2.1

1.1

1.1

2b.1

1.2

1.2

+ .2

4.1

3.1

1.1

1.1

+ .1

2a.2

2b.2

+ .2

1.2

1.2

+ .2

1.2

2a.2

+ .1

1.2

2b.2

1.1
1.1

2b.1

2b.1

r

+ .1
+ .1

+ .1
+.1
+.1

Tabel 6f. PQ KG 9C
kom, opp. 50 m ,vegetatietype 1970: Gk.
1970
bedekkingspercentage
aantal soorten

8

Rorippa amphibia

+.2

1971

1972

1973

1974

100

60

95

80

13

11

14

15

2.2

Myosotis scorpioides

2.1

3.1

+

Polygonum hydropiper

1.1

5.1

1

+.2

1.2

1

+

+.1

2b

2a

1.1

2a

2a

r

Typha latlfolia

2.1

r

Phragmltes australis

2.2

1.1

Caltha palustris

1.1

Solanum dulcamara

+.1

1

+

+.2

Epilobium hirsutum

1.1

2b

3

2a.1

Valeriana officinalis

+

1

1.1

Lythrum salicaria

+

1

r

Senecio paludosus

r

+.2

r

Lycopus europaeus

1.2

1.2

+.1

Bidens frondosus
Phalaris arundinacea

2a.1

2b.2

2a.2

Urtica dioica

3.1

3.1

4.1

Poa trivialis

+.2

+.2

+.2

1.2

+.1

Typha angustifolia

+.2

Calystegia sepium

+.1

Angelica archangelica

+.1

Scutellaria galericulata

+.2
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Tabel 6g. PQ KG 6C
kom, opp. 25 m ,vegetatietype 1970:Gk,
1970

1971

aantal soorten.

4

10

Typha latifolia

+.1

bedekkingspercentage

70

1972

1973

90

100

11

1974
90

14

1 .1

+ .1

12

Phragmites australis

+ .1

+ .1

+ .1

+ .1

+ .1

Epilobium hirsutum

+ .2

2 .2

2b.2

3 .1

2a.2

Phalarls arundinacea

4.4

3 .2

1.2

Glyceria maxima

1 .2

+ .1

+ .2

+ .2

Lycopus europaeus

1 .2

+ .1

+ .2

+ .2

+ .2

Solanum dulcamara

+ .2

1.1

1 1

+ .1

Calystegia sepium

3 .2

4.1

3 1

1.1

Galium aparine

1 .2

1 1

1.1

Urtica dioica

+ .1

2a.1

3 .1

5.4

1.1

1 1

+.1

Polygonum hydropiper
Sonchus oleraceus

r

1 .1

1.1

Cirsium arvense

+ .1

+ .1

+ .2

Polygonum persicaria

1.2

+.2

+.1

Agrostis stolonifera
Angelica sylvestris x
archangelica
Atriplex hastata
Cirsium palustre
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r

r

1.1

+.1
r

Tabel 6h.PQ KG8
extreme kom,opp.200m ,vegetatietype 1970:Fh,
1970
bedekkingspercentage
aantal soorten
Galium palustre
Lythrum salicaria
Sparganium erectum
Typha latifolia
Phragmites australis
Caltha palustris
Lycopus europaeus
Solanum dulcamara
Epilobium hirsutum
Phalaris arundinacea
Polygonum hydropiper
Calystegla sepium
Senecio paludosus
Urtica dlolca
Cirsium arvense
Ranunculus ficaria
Valeriana officinalis
Seneciospec.
Angelica archangelica
Galium aparine
Sonchus arvensis

10

1971
70
1*

1972
90
14

1.2

1.1

+ .3

+ .2

2.2

2b.1

1.2
1.1

1973
95
12

197*
70
11

3.1

2m.2

+ .1

+ .1

+.1

+.1

1.1

+ .1

1.2

+ .1

2.2

1.1

1.2

1.2

2.2

1.1

1.1

+ .1

3.2

3.1

4.1

+ .2

+ .2

+.1

2.2

2b.1

2.2

1.1

+ .2

+.1

1.3

1.3

1.1

3.1

2b.2

4.2

r

1.2

2a.2

1.2

+ .1
+ .2

r
r

r

r
r

2m.3

+.1
r
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Tabel 6i.PQ KG3A
extreme kom, opp.25m ,vegetatietype 1970:Fh,
1970
bedekkingspercentage
aantal soorten
Polygonum hydropiper
Lythrum salicaria
Sparganium erectum
Typha latifolia
Phragmites australis
Caltha palustris
Lycopus europaeus
Solanum dulcamara
Bidens frondosus
Urtica dioica
Calystegiasepium
Epilobium hirsutum
Galium aparine
Phalaris arundinacea
Cirsium arvense
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8

1971
6

1.2

5.5

+ .2

+ .2

1.1

1.1

1972 1973 1974
70
90
85
10
9
6
2b.1

1.1

+ .2

1.1

+.2

+ .2

+ .1

r

1.1

1.1

+.1

2.1

+ .1

1.1

1.1

1.1

+ .1

+ .2

+ .2

1.2

+ .1

+ .1

+.1

+ .2

+ .1

+ .1

+.1

4.1

5.5

5.5

+.1

+.1

+ .1

+ .1

r

+ .1

r

+ .2

+.1

1.1

r

+.2

Tabel6j.PQ KG2B
kom, opp.25m ,vegetatietype 1970:Kh,
971

1972

1973

1974

00

70

90

55

8

7

8

8

2.1

2.1

1.1

1.1

+.1

1.1
r

1.1

+.1

+.2

r

+.2

+.1

r

+.2

+.1

1.1

1.1

2.1

4.1

4.1

3.1

2.1

3.1

3.1

3.1

+.1

1.2

1970
bedekkingspercentage
aantal soorten
Phragmites australis
Caltha palustris
Cardamineamara
Rorippa amphibia
Polygonum hydropiper
Lycopus europaeus
Solanum dulcamara
Galium aparine
Epilobium hirsutum
Urtica dioica
Cirsium arvense
Calystegia sepium
Heracleum sphondylium

r
r
4.1

r

r

r
r
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