Boekbespreking,
Ueber Zusammensetzung,
Standorf und Stoffproduktion
bodenfeuchter
Eichen- und Buchen-Misch waldgese Ilse!lafte n Nord Westdeutschlands von
H. E l l e n b e r g . Mitt. d. flor.-soz. Arbeitsgem. in Niedersachsen. Heft
5 Hannover 1939.
Het plantensociologisch onderzoek van een land valt in drie deelen uiteen, te weten 1) de beschrijving en systematiek, 2) de kaarteering en
3) de bestudeering der levensvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden
(synecologie) van de plantengemeenschappen.
Toen in December 1937 „Die PflanzengeseUschaften
Nordwestdeutschlands" van R. T ü x e n het licht zag, kwam hiermee voor N.W.-Duitschland de eerste opgave, n.l. de beschrijving der plantengemeenschappen
in haar onderlinge samenhang, tot een voorloopig einde. Z o o werd de
mogelijkheid geschapen, om, hierop voortbouwende, te beginnen met de
bestudeering v^n de synecologie der gezelschappen. Leerlingen van
T ü x e n Hebben deze taak op zich genomen: na D i e m o n t is het
nu E 1 Ie n b e r g die in zijn bovengenoemd proefschrift een bijdrage
tot de synecologie der boscfigezelschappen heeft geleverd.
Meer nog dan het proefschrift van D i e m o n t is dat van E l l e n b e r g een zuiver synecologische studie. Doel van het onderzoek was
beantwoording van de volgende v r a g e n :
1) Zijn de boschgezelschappen in de zin van de B r a u n - B l a n q u e t s e h e S c h o o l —> die in de eerste plaats volgens flóristische gezichtspunten onderscheiden worden — ook ecologisch ondubbelzinnig gekenmerkt ? Komen de afnemende floristische verschillen in de reeks: associatie-subassociatie-variant-facics met overeenkomstige, steeds kleiner wordende verschillen in groeiplaats overeen ?
2) Hoe nauw is de samenhang tusschen de floristische samenstelling
der gezelschappen en deze groeiplaats-factoren ? In welke mate zijn de
plantengezelschappen als indicator vpor bepaalde groeiplaatseigenschappen
betrouwbaar 1
3) Zijn de boschgezelschappen in de zin van de B r a u n - B l a n q u e t s c h e school ook „ertrag skundliche" eenheden ? Schijnt boniteering op
deze grondslag mogelijk?
Object van het onderzoek waren de vochtige boschgezelschappen van
het Querceto-Carpïncttim
en het Querceto-Betuletum.
Onderzocht werden
de volgende subassociaties:
a) van het Quercefo-Carpinefum:
1) Qu.-C. stachyetosum silvaticae. Tx. (1930) 1937.
2)
„
fitipendulctosum
(Oberdorfer 1936) T x . et Ellenb. 1937.
3) Qu.-C. corydalefosum
(Isler 1926) T x . 1937.
4)
„
asperuletosum
(Tx. et Diem. 1937 pp.) Ellenb. 1939.
b) van het
QuercetO'Betuletum:
5) Qucrceto robocis-Betuletum
molinietosum.
6)
„
sess iliflo rac-Betu let um
molinietosum.
Het onderzoek sloot zich dus doelbewust aan de door T ü x e n in 1937
beschreven plantengezelschappen aan. In de systematiek van deze gezelschappen werd dan ook slechts in zooverre verandering gebracht, dat
de subassociaties, het Qu.-C. dryopteridetosum
en het Qu.-C.-e/ymetosum
en de Fapus-rijke variant van het Qu.-C. stachyetosum,
tot één subassociatie, het Qu-C. asperuletosum, werden samengevat, waarin de bovengenoemde drie als varianten, resp. Dryopteris-,
Elymus- en typische
Variant werden ondergebracht. Of deze wijziging een aanwinst beteekent,
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is de v r a a g : de drie varianten zijn in systematisch opzicht niet gelijkwaardig.
V a n al deze gezelschappen werd een korte beschrijving, alsmede een
profielbeschrijving gegeven, terwijl opnamen uit alle deelen van het verbreidingsgebied van de verschillende subassociaties in een tabel werden
bijgevoegd.
Een aanwinst is verder de onderscheiding van ,,Sta uden"-rijke en
,.Stauden"-arme varianten binnen de verschillende subassociaties van het
Querceto-Carpinetum.
Deze varianten geven n.1., meer nog dan de verschillende subassociaties, uitsluitsel over de rijkdom en daarmee samengaand over het productievermogen van de bodem.
Een 15-tal proefvlakten uit de omgeving van Hannover, verdeeld over
bovengenoemde boschgezelschappen, werden gedurende het geheele jaar
1937 onderzocht. Daarnaast werden talrijke associatie-individu en uit alle
deelen van N.W.Duitschland aan een eenmalig onderzoek onderworpen.
Bij een dergelijk uitgebreid onderzoek was het natuurlijk niet mogelijk,
alle factoren, die de groeiplaats bepalen, na te g a a n ; er moest een keus
gedaan worden.
Deze keus nu wordt grondig gemotiveerd, waarbij blijkt, van welk
groot belang de kaarteering der plantengezelschappen is voor het vermoeden of herkennen van die factoren, welke de groeiplaats doorslaggevend beïnvloeden. Deze kaarteering immers, waaraan E 11 e n b e r g
zelf heeft meegewerkt, maakt meer nog dan de uitvoerige studie der
literatuur, die eveneens aan het werk ten grondslag ligt, de keuze der
te onderzoeken factoren zoo gelukkig, en zonder deze zou het resultaat
van de studie zeker niet zoo groot geweest zijn.
Daar we hier te maken hebben met plantengezelschappen, die alle
— met uitzondering van de Dr yopteris-variant
van het Qu.-C. asperuletosum —1 aan een AG.profiel gebonden zijn, speelt natuurlijk de waterhuishouding een belangrijke rol. Daarnaast zijn de zuurgraad (pH) en
de voedselvoorziening van groot belang. Ook wordt uitvoerig de invloed
van het licht, die bij het vergelijken van eiken- en beukenbosschen groot
moet zijn, nagegaan, terwijl tenslotte getracht wordt, een indruk te
krijgen van het productievermogen van de onderzochte boschgezelschappen.
Het is niet mogelijk, het uitgebreide cijfer-, tabellen- en grafiekenmateriaal, dat in dit proefschrift verwerkt is, hier ook maar in het kort
te bespreken. Ik moet me dus beperken en hier en daar een greep doen.
Waterhuishouding:
Jaarcurven van de grondwaterspiegel doen zien,
hoe deze in het voorjaar het hoogst is, om dan in Mei eerst snel, later
langzamer, gedurende de heele vegetatieperiode te dalen. In de late herfst,
begin December, begint dan weer een stijging, die pas in April/Mei weer
ophoudt. Voor de jaarlijksche gang van de grondwaterspiegel is de verdamping der boom-, struik- en kruïdenetage gedurende de vegetatieperiode van groot belang.
De vochtextremen in het voorjaar oefenen in de eerste plaats indirekt
invloed op het plantendek uit, en wel daardoor, dat ze de voor lucht
beschikbare ruimte begrenzen. Die plantengezelschappen, welke door een
sterk humeuze A horzont (Qu.-C. corydaletosum)
of door hoogere ligging t.o.v. het grondwater (Qu.-C. aspertiletorum) minder onder invloed
van het vocht staan en dus ook gedurende het voorjaar in de A horizont
over voldoende lucht beschikken, worden door de beuk en zijn begeleiders
(o.a. Asperula odorata, Melica ttniflora, Sanicula europaea), opgezocht,
terwijl deze soorten daarentegen de in het voorjaar vochtige en luchtarme
gronden van het Qu.-C. stachyetosum
en }i!ipenduletosum en het Qu.Befutetum molinietosum mijden. Hier kan de eik de concurrentie tegen
den beuk volhouden ; echter, zoo gauw de mensch door in te grijpen,
de waterspiegel verlaagt, krijgt de beuk een kans. Dit verklaart waarschijnlijk voor een deel de sterke uitbreiding van den beuk in N . W .
Duitschland en Nederland gedurende de laatste eeuw.
Curven van den jaarlijkschen gang der „Bodensnugkraft" doen zien, dat
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deze niet in staat zijn de verschillen in de verschillende boschgezelschappen op te helderen. Zij wisselen binnen de subassosiaties sterk en
hebben geen voor iedere subassociatie karakteristiek verloop.
V a n groot belang zijn hier de maxima der „Bodensaugkraft" in den
zomer en de duur van deze maxima. Het voorkomen der „vochtminnende"
soorten staat hiermee in direct verband. De extremen der „Bodensaugk r a f t " liggen in de herfst (1937). Zij blijven onder 10 Atm., doch hebben
dan reeds een selecteerende werking op het plantendek. De differentieerende soorten van de vochtige subassociatiegroep van het
QuercetoCarpinetum
verwelken reeds bij 3—5 Atm. en ontbreken in opstanden,
waar deze kritische grens langere tijd overschreden wordt.
V o o r de floristische verschillen tusschen de vochtige
Querceto-Carpineta en Querceto-Bctuleta
is de waterhuishouding van geen beteekenis.
Hier is de voedselvoorziening
belangrijker. Chemische analyses, vooral
van de belangrijke stikstofhuishouding, stuitten op moeilijkheden en waren
te tijdroovend. D a a r o m heeft de schrijver zich in hoofdzaak tot pH-metingen beperkt. V a n deze laatste immers is de stikstofhuishouding afhankelijk.
Z e e r interessant nu zijn de curven ' v a n de jaarlijksche gang van de
zuurgraad in de verschillende bodemhorizonten, die doen zien, hoe deze
in alle onderzochte boschgezelschappen tusschen midden M a a r t en midden
April een scherp maximum vertoont. Daarna daalt hij zeer plotseling,
om tusschen eind April en eind Juni een minimum te vertoonen. Dan
volgt weer een geleidelijke stijging en een 2de maximum in September/October; daarna weer daling. Deze curven doen de beperkte waarde
van eenmalige pH-metingen voor de studie van de samenhang van zuurgraad van de bodem en de boschgezelschappen zien.
D e curven van de jaarlijksche pH-gang in het
Quecccto*Betuletum
bewegen zich in een sterk zuur gebied. Die van de „Stauden"-rijke varianten van het Querceto-Carpinctum
daarentegen schommelen om het
neutrale punt (pH = 7). D e „Stauden"-arme varianten nemen een
tusschen gelegen plaats in.
De schrijver heeft verder verband gelegd tusschen de gemiddelde
jaarlijksche zuurgraad en het percentage differentieerende soorten der
„stauden"-rijke variant in procenten van het totale aantal soorten. H o e
grooter het percentage „Stauden", hoe lager de gemiddelde jaarlijksche
2uurgraad. H e t verband wordt voorgesteld door een logarithmische
kromme, die het mogelijk maakt, binnen zekere nauwkeurigheidsgrenzen
aan de hand van de samenstelling der flora, de gemiddelde jaarlijksche
p H te voorspellen.
In alle door den schrijver onderzochte bodemprofielen is de humeuze
bovenlaag A i minder zuur dan de daaronder gelegen Au. Dit zou verband
houden met het hoogere humusgehalte van deze laag en de grooterc
rijkdom aan mineralen, die bij de strooiselvertering vrijkomen. H o e sneller
nu de strooiselvertering verloopt, hoe dikker de As en, daarmee samenhangend, hoe dieperwortelend de kruidenetage. In verband hiermee werd
de ontwikkeling van het wortelstelsel onderzocht. De kruiden uit het
Querceto-Betuletum
zijn bijna alle vlakwortelend (b.v. Vaccinium
myrtillus, Deschampsia
flexuosa, Majanthemum
bilolium e.a.). De differentieerende soorten der „Stauden"-rijke variant van het
Qucrceto-Carpinetum
daarentegen zijn diepwortelende kruiden (b.v. Stachys silvatica,
Getim
urbanumt Primula elafior, e.a.}. Binnen zekere grenzen kunnen de planten
zich aan de zuurgraad van het profiel aanpassen door haar wortels te
verplaatsen. De eene plant kan dit beter dan de andere. Phytcama
spicata
b.v. past zich zeer gemakkelijk aan.
Invloed van het licht: M e t behulp van kaartjes, w a a r o p lijnen v a n
gelijke lichtsterkte zijn aangegeven, toont de schrijver aan, dat de verdeeling der planten in een bepaald boschtype in hooge mate afhankelijk
is van de lichtsterkte. Bij bepaalde lichtsterkten hoopen bepaalde soorten
zich op. D a a r de meeste planten, w a t haar lichtbehoefte betreft, niet aan
enge grenzen gebonden zijn, moet de oorzaak hiervan voor een groot
deel in onderlinge concurrentie gezocht worden.
Verder blijkt o.a., dat er verband bestaat tusschen de absolute licht-
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behoefte van een plant en de zuurgraad van den bodem : de eerste stijgt
n.1. bij stijgende zuurgraad. De lichtbehoefte b.v. van Steil aria holostea
is in de „Stauden "-rijke varianten van het Querceto-Carpinctum
het geringst, in de ,.Stauden"-arme varianten daarentegen is zij reeds belangrijk
hooger, terwijl deze plant •—• zoo zij een enkele maal in het Q«ercefoBetuletum voorkomt — hier steeds de lichtste plekken opzoekt.
Tenslotte wil ik hier nog wijzen op de origineele wijze, waarop de
schrijver heeft getracht, iets over het productievermogen
van een boschtype te weten te komen. Daar we hier in de meeste gevallen met vrijwel
natuurlijke en dus gemengde bosschen te doen hebben, is van de opbrengst
weinig bekend en de onderzoekingen zouden zich over vele jaren moeten
uitstrekken.
Uitgaande nu van de idee, dat de productie een gevolg is van de
assimilatie en de laatste weer met de bladmassa samenhangt, heeft de
schrijver in het najaar van oppervlakten van 1 m'J het versch gevallen
blad verzameld, en dit volgens de verschillende soorten gescheiden, gedroogd en gewogen, en de bladoppervlakte er van bepaald. De gewichtsanalyse leverde weinig resultaat op, wel mede als gevolg van het verschillend S.G. van het loof der diverse houtsoorten. Daarentegen bleek
het onderzoek van de bladoppervlakte, welke door planimetreeren bepaald
werd. verrassende resultaten op tc leveren. De totale bladoppervlakte
{in m2 per m- bodem-oppervl.) op verschillende groeiplaatsen bleek n.1.
verschillend; binnen eenzelfde groeiplaats daarentegen was zij vrijwel
constant, onafhankelijk er van of op die groeiplaats de eik,* dan wel de
beuk domineerde.
In de verschillende subassociaties van het Qucrceto~Carpinettim
is
- - met uitzondering van het Qu,-C. filipenduletosum — cjc bladoppervlakte vrijwel constant, mits men met dezelfde varianten te doen heeft.
In de ,,Stauden"-rijke varianten is zij het grootst en bedraagt hier het
8—9-voud van de bodemoppervlakte. In de ,.Stauden"-arme varianten
is zij geringer, terwijl zij in het Quercefo-Befti/e/um tot het 3 a 4-voud
van de bodemoppervlakte daalt. De totale bladoppervlakte neemt dus in
de onderzochte boschgezelschappen af met het stijgen van de zuurgraad.
Het Querceto-Carpinetum
filipenduletosum
neemt in de onderzochte
vochtige boschgezelschappen een afzonderlijke plaats in. Hier is de bladoppervlakte met het 6 a 7-voud van de bodemoppervlakte geringer dan
men van deze ,,Stauden"-rijke subassociatie zou kunnen verwachten.
Waarschijnlijk hangt dit samen met de hooge grondwaterstand in dit
boschgezelschap, die de beschikbare wortelruimte beperkt.
Daar de kruidenetage, dank zij de onderzoekingen van E l l e n b e r g ,
ons over de waterhuishouding en over de zuurgraad (gemidd. jaarl.)
van de vochtige boschgezelschappen kan inlichten, kunnen we haar ook
gebruiken als indicator voor de bladproductie van de boométage.
N a het beëindigen van zijn onderzoekingen was de schrijver in staat
de drie bovengenoemde vragen als volgt te beantwoorden :
1) Voor een groot deel der onderzochte boschtypen konden groeiplaatsfactoren — waarin de verschillende individuen van een gezelschap groote
overeenkomst vertoonen, zich daarin echter van andere gezelschappen
onderscheiden — worden aangetoond ; voor de overige waarschijnlijk
worden gemaakt. De beide onderzochte associaties blijken daarbij niet
alleen floristisch maar ook ecologisch het scherpst gescheiden, terwijl de
subassociaties en varianten zich minder sterk van elkaar onderscheiden.
De facievorming in de kruidenetage tenslotte is in de 1ste plaats van de,
naar plaats en tijd het sterkst wisselende, belichting afhankelijk.
2) De samenstelling der onderzochte boschgezelschappen weerspiegelt
eenige belangrijke groeiplaatsfactoren tot in details (b.v. bovengenoemd
verband tusschen ..Stauden'-rijkdom en jaarl. gemidd. p H ) .
3) De bladopervlaktebepalingen maken het — samen met andere factoren — waarschijnlijk, dat de onderzochte boschgezelschappen, voornamelijk de groep der „Stauden"-rijke Querceto-Carpincta.
die der ..Stauden"-arme Querceto-Carpineta
en die der vochtige
Qucrceto-Betulcfa,
ook wat hun productievermogen betreft, goed gescheiden eenheden voor-
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stellen. Houtmassa en aanwasbcpalingen op plantensociologische grondslag zijn daarom uit wetenschappelijk zoowel als bedrljfstechnisch oogpunt zeer gewenscht.
Dit waren enkele grepen uit het vele, wat E 1 1 e n b e r g ons over
de door hem onderzochte bosch gezelschappen vertelt. Veel, wat we vermoedden, wordt bevestigd, nieuwe gezichtspunten duiken op.
De schrijver geeft in alles blijk, de door hem behandelde stof geheel
te beheerschen, en de vele grafieken, tabellen en afbeeldingen maken
deze 5de aflevering der „Mitteilungen" tot een mooi geheel, dat ik in
veler handen zou wenschen.

UIT DE DAGBLADEN.
Algemeen Handelsblad, 23 April 1940.
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DOORWERTHSCHE

BOSSCHEN.

De gemeenteraad van Renkum heeft voorloopig goedgekeurd een plan
tot onteigening ten name van de gemeente, van de in particulier bezit
zijnde Doorwerthsche bosschen.
Deze bosschen strekken zich uit tusschen den Italiaanschen weg en
den Molenweg, die de westelijke grens vormt, in het Noorden reiken
zij tot den ouden Oosterbeekschen weg en in het Zuiden tot de weilanden
van het kasteel Doorwerth.
In het complex, dat ruim 109 ha groot is (hakhout, opgaand hout en
ook bouw- en weiland), vindt men een prachtige voortzetting van den
beboschten hoogen heuvelrand langs den Rijn, die bij de Westerbouwing
begint.
Ged. Staten hebben thans ter voldoening aan art. 143 der Onteigeningswet het onteigeningsplan op de gemeentesecretarie van Renkum ter
inzage doen. neerleggen. Bij de stukken is gevoegd het advies van den
Boschraad. Daarin wordt er op gewezen, dat het geheel is van een Èijzondere schoonheid, met veel afwisseling, terwijl de hoogteverschillen op
de aantrekkelijkheid een belangrijken invloed oefenen.
Het is dan ook van groote beteekenis dat dit belangrijke, beboschte
deel van den steilen Zuidelijken Veluwerana, dat jaarlijks door tal van
vreemdelingen wordt bezocht, die er vrijen toegang genieten, blijvend
in stand wordt gehouden, te meer omdat reeds een belangrijk deel van
het boschcomplex in deze omgeving voor bouwterrein is bestemd.
. De Doorwerthsche bosschen hebben vroeger behoord tot de bezittingen
van kasteel Doorwerth. O p tal van punten wordt het landschapsbeeld
door dit historisch monument beheerscht. Het zou, aldus het advies niet
anders dan zijn toe te juichen, indien de Doorwerthsche bosschen ge-meenschapsbezit werden, hetzij dat zij in handen kwamen van de gemeente
Renkum, hetzij van de Stichting Het Geldersch Landschap, dat ook reeds
het landgoed De Duno bezit (bij den Italiaanschen weg aan de Doorwerthsche bosschen grenzend).

