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1

Oecosysteem

De totailtlet van een levensgemeenschap en het milieu waarmee zij fn wisselwerking staat.
Een oecosysteem bestaat dus uit de gezamenlijke vegetatie en fauna, benevens het substraat (b.v. de bodem; er is echter lang niet altijd een bodem aanwezig!)
en de atmosfeer van een bepaald biotoop. Omvang en
uitgebreidheid zijn willekeurig. De darmflora van de
mens, een koeievla met de daarvan levende organismen, een rietland, een ioofbos, maar ook een gebergte
of de gehele biosfeer kunnen als een oecosysteem
worden opgevat.
2

Fytocoenose

Plantengemeenschap in concrete zin, d.w.z. een bepaalde begroeiing (Engels: "stand"; Duits: "Bestand";
Nederlands bosbouwerstaai: "opstand"), bestaande uit
elkaar beïnvloedende planten, die in een zeker evenwicht verkeert ten aanzien van soortental, soortencombinatie en individuenrijkdom, en die een bepaalde min
of meer homogene standplaats (milieu) bevolkt.
3

Successie

De opeenvolgende veranderingen die zich in de vegetatie voltrekken, waarbij een fytocoenose ontstaat of in
een andere overgaat.
4

Climax

Natuurlijk eindstadium van de successie der vegetatie, dat zich niet meer wijzigt zolang het klimaat niet
verandert.
5

Potentieel natuurlijke vegetatie

Hét vegetatietype dat zich op een bepaalde standplaats zou ontwikkelen wanneer de ter plaatse Inwerkende menselijke invloeden plotseling zouden verdwijnen, met dien verstande, dat het eindstadium van de
dan Inzettende ontwikkeling terstond zou intreden.
Vooral In een (mondiaal gezien) uitzonderlijk gebied
als West-Nederland moet de nadruk vallen op "ter
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plaatse Inwerkend": agrarische, recreatieve en eventuele urbane activiteiten denkt men zich dus beëindigd,
doch niet de functie van Waterstaat (anders zou de potentieel natuurlijke vegetatie hier uit mossels en zeewieren bestaan).
6

Reeks van "natuurlijkheidsgraden" van landschappen

Indeling en definities door H. Doing gewijzigd naar
een vroegere Indeling door V. Westhoff.
I Ongerepte landschappen. Onontgonnen, ongeperceleerde landschappen, zonder exoten. De Invloed van
de mens Is beperkt tot de alom in de blosfeer aanwezige invloed op atmosfeer, hydrosfeer, flora en fauna. De
oecosystemen vertonen geen aanwijzingen, dat er
vroeger ter plaatse een sterkere menselijke Invloed geweest zou zijn. Niet In Europa.
II Quasl-ongerepte landschappen. Aanwijsbare
plaatselijke menselijke Invloeden aanwezig; deze zijn
echter zodanig indirect (b.v. naburige bedijking) of liggen zover in het verleden, dat een dergelijk landschap
elders ook zonder aantoonbare menselijke Invloed kan
of zou kunnen bestaan. In Nederland b.v. kleine gedeelten van de Waddeneilanden, zoals de Boschplaat
ten noorden van de stuifdljk (Terschelling).
III Min of meer natuurlijke landschappen. Ongeperceleerde, onontgonnen landschappen, waarin de menselijke invloeden aanzienlijke verschuivingen hebben
teweeggebracht In de aanwezigheid, plaats en oppervlakte der oecosystemen. De oecosystemen komen In
nagenoeg dezelfde samenstelling echter ook in ongerepte landschappen voor, hoewel er een geringe
mate van Invloed op de flora kan zijn aan te wijzen (enkele onopzettelijk door de mens ingevoerde neofyten).
Men kan nader onderscheiden:
A Continue ontwikkeling ter plaatse sinds de tijd
waarin het landschap zich In ongerepte of quaslongerepte staat bevond. Voorbeeld: sommige duinen
en sommige buitendijkse zilte gronden.
B In het verleden is verstoring in vegetatie en bodemprofiel opgetreden, doch relatief recent heeft zich weer
een natuurlijke toestand ingesteld. Voorbeeld: de verlandingsreeks van vroeger ultgeveende voedselrijke
laagveenpiassen.

IV Half-natuurlijke landschappen. Als gevolg van
rechtstreekse menselijke (doorgaans agrarische) Invloeden (b.v. beweiding, maaien, afbranden) zijn alle of
de meeste levensgemeenschappen ingrijpend in structuur en samenstelling gewijzigd; zij behoren tot een andere formatie dan de potentieel natuurlijke vegetatie
ter plaatse (b.v. grasland, heide, rietland, alle in plaats
van bos). Geen opzettelijke invoer van exotische plantesoorten, maar vaak wel van huisdieren. Geen directe
opzettelijke beïnvloeding van bodem, water of atmosfeer ter plaatse; het bodemprofiel getuigt vaak nog
van de oorspronkelijke vegetatie. Subspontane groei
en uitbreiding van exotische piantesoorten kan optreden; gaan deze overwegen, dan is veelal al sprake van
een overgang naar de volgende categorie. Men kan onderscheiden:
A Ongeperceleerd. Desondanks kan degradatie, b.v.
door overbeweidlng, zeer ver gaan. Voorbeeld: de mediterrane garrlgue en phrygana.
B Geperceleerd. Dit kan eventueel slechts met behulp van luchtfoto's vastte stellen zijn.
^V Ontginningslandschappen. Deze zijn altijd geperceleerd. Spontane vegetatie door opzettelijk, radicaal
ingrijpen en verandering van het milieu vervangen
door andere vegetatie, waarin de dominante soorten
door de mens zijn bepaald. Bodemprofiel door directe
of indirecte menselijke invloed gewijzigd.
A Flora In hoofdzaak Inheems. Voorbeeld: cultuurgraslanden.
B Dominante elementen der flora niet inheems.
1 Dominante flora althans ten dele spontaan. Geen
regelmatige onkruidbestrijding en bodembewerking.
2 Dominante flora gezaaid of geplant; andere piantesoorten getolereerd; wel of niet regelmatige bodembewerking. Voorbeeld: produktlebossen, uit exoten bestaand.
3 Monocultures met regelmatige Intensieve onkruidbestrijding en bodembewerking. Deze systemen zijn
> niet meer als vegetaties te beschouwen. Voorbeeld:
maïsvelden, bollenvelden.

VI Ruderale en urbane landschappen. Natuurterreinen ontbreken geheel of nagenoeg. De bodem is over
het algemeen niet in agrarisch gebruik. De plantengroei ontbreekt of bestaat uit ruderale vegetaties, die
voor een belangrijk deel of geheel zijn opgebouwd uit
oorspronkelijk niet Inheemse soorten. Voorbeelden:
steden, Industrieterreinen, stuwmeren, steengroeven,
parkeerterreinen, sommige campings, emplacementen, tennisbanen, vuilnisbelten, autokerkhoven, verkeersbanen, vliegvelden, havens: kortom onze civilisatie.
VII "Man-made"-tandschappen (geperceleerd). Deze
zijn ontstaan uit vegetatieloze landschappen of uit andere die door technische maatregelen plotseling, ingrijpend en blijvend veranderd zijn.
A Agrarisch (Inpolderingen, verveningen, afgegraven
landschappen e.d.). Hier binnen bestaan alle onder V
genoemde graden van intensiteit der cultuur. Voorbeeld: de Haarlemmermeerpolder.
B Tuinen en parken.
1 Cultuurtuinen. Voorbeeld: de tuin van "Hinkeloord", Wagenlngen.
2 Natuurtuinen. Voorbeeld: de tuin van de "Leeuwenborch", Wageningen.
C Natuurbouw
1 Onopzettelijke regeneratie van cultuurlandschappen, van man-made en ruderale tot half-natuurlijke
landschappen. Voorbeeld: bosvorming in een IJsselmeerpolder,
2 Doelbewuste Imitatie van half- of min of meer natuurlijke landschappen. Men kan de successie trachten
te versnellen door beplantingen, of alleen een bepaald
milieu creëren, al of niet met bepaalde beheersmethoden ten opzichte van de oecosystemen die zich spontaan vestigen. Voorbeeld: eilanden In Veerse meer.
Opmerking: De vegetatie behoeft in de "man-made"landschappen niet principieel anders te zijn dan In de
eerste zes categorieën, doch voor de ontstaans- en beheerswijze van het landschap (b.v. beheersing van de
waterstand) geldt dit duidelijk wel.
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