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P. F. M. Opdam, J. T. R. Kalkhoven en J. Philippona: Verband tussen broedvogelgemeenschappen
en begroeiing in een landschap bij Amerongen.
Reeks landschapstudies 5. 117 p. Met 6 kaartbijlagen
in apart omslag. Pudoc, Wageningen, 1984.
Als onderdeel van een vergelijkend onderzoek naar
ruimtelijke relaties in het landschap is door de afd.
Landschapsecologie van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer de broedvogelbevolking van diverse typen
van begroeiing in de omgeving van Amerongen geïnventariseerd. Ter wille van een statistische verwerking
is een rooster van 1 ha-blokken over het gebied gelegd. Per blok is genoteerd, welke vegetatie-elementen
voorkomen. De vegetatie is beschreven via de floristische samenstelling, de vegetatiestructuur en de ruimtelijke rangschikking van begroeiingstypen. Voor Amerongen-hoog {de stuwwal) levert dit 7 bostypen op, gebaseerd op de spontane ondergroei die in hoge mate
wordt bepaald door soort en leeftijd van de bosaanplant en van het beheer. Het gaat meestal om naaldhout, veelal groveden.
In het gebied Amerongen-laag (tussen stuwwal en rivier) worden 11 typen onderscheiden, waarbij grasland, hakhout en populierenplantages.
Wat betreft de structuur is voor de bossen een typologie aangehouden, waarbij de hoogte van de boomlaag en het voorkomen van struikgewas en verdere ondergroei bepalend is. Het grasland wordt ingedeeld
volgens het gevoerde beheer (weiden, maaien, vroeg
of laat). Vooral Amerongen-laag heeft veel lijn- en
puntvormige elementen, zoals heggen, lanen en solitaire bomen, die apart zijn weergegeven. Tenslotte zijn
geïntegreerde begroeiingskaarten getekend, waarin
floristische en structuurkenmerken zijn samengebracht.
Van de broedvogels zijn de territoria zo goed mogelijk in kaart gebracht. Ook dit levert kwantificeerbare
gegevens op. Bij de verwerking hiervan wordt het begrip: vogelgemeenschap gehanteerd met als definitie:
een ruimtelijk georganiseerde groep vogels van verschillende soorten, die elkaar beïnvloeden. De laatste
toevoeging is aanvechtbaar. Of soorten elkaar beïnvloeden is zonder (moeizaam) onderzoek niet te zeggen en is in een studie als deze ook niet aan de orde.
Het criterium is hier het broeden in dezelfde habitat (in
deze publikatie wordt het woord: ecotoop gebruikt). Als
men het zo stelt is het begrip vergelijkbaar met het
oudere: plantengemeenschap. In de toelichting bij
kaart 2 a merken de auteurs op, dat een landelijke typologie van vogelgemeenschappen met bijbehorende
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nomenclatuur ontbreekt. M.i. moet dat maar zo blijven
want de betrekkelijke waarde van de syntaxonomie
voor de vegetatiekunde is inmiddels wel gebleken. Dit
neemt niet weg, dat het onderscheiden van kenmerkende soortencombinaties voor plaatselijk gebruik,
zonder pretenties van universele geldigheid heel zinvol kan zijn, misschien ook voor de fauna.
Terwille van de statistische bewerking zijn de territoriumkaarten getransformeerd naar de ha-blokken dusdanig dat de af/aanwezigheid per blok kan worden ingevoerd. Hierna is een trapsgewijze classificatie van
de blokken doorgevoerd met behulp van het computerprogramma TWINSPAN waarbij een aantal redelijk homogene groepen ontstaat. De eerste trap levert 2
hoofdgroepen, nl. een van bebost terrein met 18 en
een van open terrein met 8 soortencombinaties. Het
blijkt reeds meteen mogelijk, om voor ieder van deze
26 vogelgemeenschappen de bijbehorende vegetatie
kort aan te duiden. Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre de 1 ha-hokken op elkaar lijken. Sommige hebben enkele soorten gemeen, andere geen. Hiervan
wordt gebruik gemaakt om met behulp van het computer-programma DECORANA een ordinatie-analyse uit
te voeren. Hierbij wordt ieder blok gerepresenteerd
door een punt in een diagram. De dicht bij elkaar gelegen punten corresponderen met blokken die een vergelijkbare vogelbevolking hebben terwijl de punten
verder uiteen liggen naarmate de blokken meer verschillen.
Zo worden als het ware gradiënten verkregen waarbij één soortencombinatie geleidelijk in een andere
overgaat. In het diagram worden ook de soorten afzonderlijk weergegeven als het zwaartepunt van hun voorkomen. De gebruikte methode ("detrended correspondence analysis") levert een strooidiagram op met 4 assen waarvan dan achteraf kan worden bezien, of ze te
interpreteren zijn als milieugradiënten in termen van
variatie in vegetatie- en landschapskenmerken. De ordinatiemethode is apart toegepast op de hoofdgroepen
van bebost, resp. open terrein.
Bij de bosvogels lijkt één as uit het diagram te corresponderen met een overgang van kaalslag via tussenstadia naar oud bos, een andere met een overgang
van soorten die bij honk blijven, naar soorten die meerdere landschapselementen benutten. Hier wordt (bewust) vóórkennis over de terreinkeuze van vogelsoorten benut bij de interpretatie.
Met behulp van de strooidiagrammen zijn "ecologische groepen" opgesteld, van soorten die in het strooidiagram dicht bijeen liggen. Een verdere definitie wordt
niet gegeven. Bij de bosvogels levert dit 10 groepen
op. De procedure doet erg willekeurig aan: uit de losse
hand wordt een kring getrokken om een aantal bij elkaar in de buurt liggende punten. De vraag komt op,
wat nu eigenlijk het verschil is tussen een vogelge-
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meenschap en een ecologische groep. Beide zijn afgeleid uit dezelfde gegevens, de één via classificatie, de
ander via ordinatie. De aanduiding ecologische groep
suggereert iets van verwantschap in levenswijze, maar
die is bij dicht bijeen broedende soorten vaak heel verschillend. Als, zoals in tabel 3.4 de boomvalk en de
kneu, of (een ander voorbeeld) tuinfluiter en patrijs in
één ecologische groep terecht komen, vraagt men zich
toch wel af, wat dit begrip voor inhoud kan hebben. Bij
fig. 3.11 staat aangegeven dat behalve de plaats t.a.v.
de ordinatieassen ook het biotoopgebruik in aanmerking is genomen. Welk soort biotoopgebruik? Is dat
vergelijkbaar bij tuinfluiter en patrijs?
Ook op het terrein "Amerongen-laag" zijn de beschreven bewerkingen toegepast. De ordinatieassen
lijken hier de mate van openheid van het landschap en
de aanwezigheid van moeras en open water te weerspiegelen. Hier worden 5 ecologische groepen onderscheiden.
Bij het overzicht van de resultaten wordt geconcludeerd, dat de voor de broedvogels belangrijkste gradiënt is die van gesloten naar open landschap, dus in
casu die welke van de stuwwal naar het rivierenlandschap voert.
In het bosgebied wordt de variatie binnen de vogelbevolking beheerst door 2 componenten. De eerste
heeft te maken met de structuur van de vegetatie. Het
maakt veel verschil of de takmassa geheel ts geconcentreerd in een kroonlaag, zoals in oude voedselarme
bossen, in een struiklaag zoals bij jonge aanplant, of
verdeeld is over kronen en ondergroei, zoals in oudere
bossen met wat hogere bodemvruchtbaarheid. De
tweede component heeft betrekking op de heterogeniteit van het landschap. Kleinschalige afwisseling van
bos van verschillende leeftijd geeft direct een toeneming van het aantal soorten. Echter, ook grootschalige
afwisseling is van belang. Open terrein in de buurt is
essentieel voor soorten die in het bos broeden, maar in
het veld fourageren, zoals duiven, kraaiachtigen, roofvogels maar ook de spreeuw. In het open terrein is
voor vele soorten de beschikbaarheid van geschikte
broedplaats (heggen, knotwilgen) bepalend, voor andere de aanwezigheid van open water. Nieuws is hier
niet bij.
In een apart hoofdstuk is de ligging van vogelterritoria t.a.v. grenzen statistisch bekeken. In beginsel is dit
interessant, omdat veel soorten gebruik maken van
meer dan één landschapselement. Vooral het bos op
de stuwwal is echter een kleinschalig mozaïek van allerlei plantages, gescheiden door scherpe (Van Leeuwen zou zeggen: convergente) grenzen. Het is daarom
een ondankbaar object voor een op zich zinnige vraag.
Het onderzoek leidt tot een tabel, met een volgorde
van soorten die in afnemende mate in de buurt van
grenzen broeden. De auteurs zien hierin wel aankno-
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pingspunten voor de reeds aanwezige ervaring. Inderdaad komen de strikte boom- en struweelvogels (resp.
zwarte mees, kuifmees, grote bonte specht versus fitis) wel onderin de tabel terecht. Tjiftjaf en staartmees
komen naar verwachting bovenin. Met de positie van
de tortelduif weten de auteurs geen raad, maar zo is er
wel meer! De boompieper, een typische vogel van bosranden, staat beneden het goudhaantje. Dit is sterk gebonden aan oudere sparren. Die staan in dergelijk bos
vaak in rijen of geïsoleerde bosjes tussen andere soorten en dat suggereert een binding aan grenzen, die
niet reëel is.
Bij het lezen van deze publikatie moet men zich wel
afvragen: wat wordt hier nu eigenlijk bestudeerd? De
terreinkeuze van vogels of de waarde van een statistisch onderzoek? Van de terreinkeuze is ieder ervaren
ornitholoog redelijk goed op de hoogte, dus het komt er
al gauw op neer dat men niet zijn ervaring gaat toetsen
aan de uitkomsten van de statistische analyse, maar
andersom. Als er iets niet klopt met de ervaring dan
wordt niet die ervaring betwijfeld, maar de waarde van
het onderzoek, ofwel men denkt: de aantallen waren
misschien te klein (ze zijn inderdaad niet groot). Dit
overwegende is het twijfelachting of zulk een kostbaar
onderzoek en het zeer fraaie kaartwerk (in kleuren) wel
de moeite loont. Nauwkeurige inventarisatie van een
vegetatie met bijbehorende broedvogels houdt uiteraard zijn waarde als momentopname, maar de kennis
waaraan wij het meest behoefte hebben: wat bepaalt
het voorkomen en de populatiedichtheid van een soort
wordt er weinig door bevorderd. De binding van de
soort aan een bepaalde habitat is natuurlijk een belangrijk uitgangspunt, maar daarover wisten wij al het
nodige.
W. H. van Dobben
Populierengids nr. 2, hopelijk een bestseller
Met het verschijnen van Populierengids nr. 2 zijn nu in
totaal 29 klonen besproken en op fraaie en duidelijke
wijze in beeld gebracht.
Het succes van deze gids, althans het eerste deel,
mag blijken uit het feit dat een van de grootste kwekers
van populier in ons land deze gids als voorlichtingsmateriaal voor onder andere gemeenten gebruikt. De ervaring van deze kweker is dat sinds deze eerste gids
uit is de vraag naar andere dan de standaardklonen
steeds groter is geworden. Dat is dan een plezierig resultaat dat niet alleen gunstig is uit esthetisch oogpunt
maar ook uit oogpunt van spreiding van risico voor
ziekten en plagen. In het eerste deel werden voornamelijk nieuwe klonen behandeld, in dit deel komen
handelsklonen van populier aan bod die al langer in
gebruik zijn en waar veel ervaring mee is opgedaan,
Klonen die worden behandeld zijn oude bekende eura27

merikaanse als 'Marilandica', 'Robusta', 'Zeeland', en
'Serotina'. Daarnaast worden zeven wat nieuwere klonen behandeld als 'Harff', 'Androscoggin' en 'Oxford'.
Tenslotte komt ook de zwarte populier aan bod.
Buiten beschouwing zijn in beide gidsen een aantal
klonen gebleven waaronder alle klonen van Populus
alba en P. canescens evenals de klonen 'Löns', 'Tardif
en Champagne' en 'Regenerata'. Behalve de beschrijvingen van de klonen bevat de gids ook een hoofdstuk
over het kiezen van klonen en een tabel met kaart
waaruit men voor een bepaald gebied in Nederland
een eerste globale keuze uit een aantal bruikbare klonen kan doen.
De beschrijvingen bestaan in het algemeen uit een
pagina met kleurenfoto's en een pagina tekst. Als regel
is er een foto van een of meer bomen van de kloon in
volwassen toestand, een van de boom in de jeugdfase
en verder zijn er details van bast en twijg en een blad.
De tekst zegt iets over het ontstaan van de kloon, de
vorm, de fenologie, de weerstand tegen ziekten en
klimaatsomstandigheden, de groei en de gebruiksmogelijkheden. Bij de foto's staat vermeld hoe oud de
boom was op het moment van fotograferen.
De uitvoering van de gids is prima. Stevig papier,
scherpe en mooie kleurenfoto's en een iets strakkere
en daardoor rustiger ogende lay-out dan nr. 1.
Bij het bladeren valt op dat de namen van 'Zeeland'
en 'Terwolde' in de koppen boven de desbetreffende
hoofdstukken niet voorkomen. Uit het voorwoord en de
index blijkt dat zij bij respectievelijk 'Robusta' en 'Loenen' behandeld worden omdat ze daar sterk op lijken
of vermoedelijk gelijk aan zijn.
Het is zeker te hopen dat deze gidsjes bestsellers
worden, voorzover deel 1 dat nog niet is. Het zijn niet
alleen fraaie maar ook zeer overzichtelijke en bruikbare boekjes en uitermate geschikt als pleitbezorgers
voor de soms toch wel verguisde populier. En wat zouden onze wegen, landschappen en polderbebossingen
nu zijn zónder deze bomen. De gidsjes zijn een uitgave van de Nationale Populieren Commissie met medewerking van de Stichting Bos en Hout en het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw
"De Dorschkamp". De gidsjes kosten ƒ 10,- per gids
exclusief portokosten. Ze zijn te bestellen door overmaken van het geld op gironummer 1172915 ten name
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van de Stichting Populier te Wageningen. Wie beide
gidsen tegelijk bestelt betaalt ƒ 18,- voor de gidsen +
ƒ 4,50 portokosten. Bij de Stichting Populier is ook nog
steeds het aardige fotoboek Populieren in bos, stad en
landschap verkrijgbaar tegen de prijs van ƒ 14,50.
Peter Schütz
B. van de Lustgraaf, 1984. Remote sensing
methoden voor het beoordelen van de
gezondheidstoestand van vegetaties, 61 p. Pudoc,
Wageningen.
Deze literatuurstudie geeft een voortreffelijk overzicht
van technieken en problemen bij het op afstand ontdekken van vitaliteitsverschillen van bomen en landbouwgewassen. Het opsporen van de recente literatuur bleek niet eenvoudig vanwege het feit dat die verspreid is over alterlei tijdschriften en rapporten. Het
blijkt dat er meer geëxperimenteerd is met opnamen
van bossen dan van landbouwgewassen. De auteur
beoogde ook geen volledigheid, maar spreekt van een
wegwijzer langs bruikbare gegevens en publikaties.
De fotografische methoden met behulp van infraroodgevoelige films blijken dermate vervolmaakt te
zijn, dat toepassing op routineschaal mogelijk is. Dat
betekent niet dat de toepassing altijd gemakkelijk tot
resultaten voert, want een zorgvuldige en deskundige
voorbereiding en uitvoering zijn vereist om alle klippen
te omzeilen die men op zijn weg kan tegenkomen.
Maar dan kan het resultaat ook minstens even betrouwbaar en vaak goedkoper zijn als een methode
met uitsluitend veldwaarnemingen.
Andere methoden, zoals de toepassing van multispectrale en thermische scanners, radar sensoren en
video cassette recording staan nog in de kinderschoenen, en het is de vraag of ze ooit in die mate operationeel kunnen worden als de luchtfotografie. Meer mogelijkheden voor de toekomst ziet de auteur in de toepassing van spectroradiometers, eventueel in
combinatie met fotografie.
Voor hen die zich willen oriënteren over de mogelijkheden van remote sensing technieken wordt deze publikatie warm aanbevolen.
P. J. Faber

