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bestudeeren der plantengezelschappen kan men nu ecologische
factoren opsporen, die men anders niet zou hebben opgemerkt.
Doordat echter de Amerikaallsche boschgezelschappen
weinig of niet zijn onderzocht, is van het sociologisch-ecologisch gedrag der Amerikaansche planten weinig bekend.
Wil men nu van Europa uit de Amerikaansche plantengezeisehappen bestudeeren. dán moet men uitgaan van die
plantensoorten, die zoowel in Amerika als in Europa voor-

komen. Immers van deze planten is in Europa het sociologischecologisch gedrag bestudeerd en men mag aannemen, dat dit
gedrag in Amerika niet belangrijk van dat in Europa afwijkt.
De eerste vraag die men zich nu stelt, is : "welke planten
komen zoo wel in Amerika als in Europa voor?" Bij het bestudeeren van deze vraag valt het volgende op:
a) Wanneer een Europeesche soort ook in Amerika voor...
komt. dan heef tin 9 van de 10 gevallen het geslacht, waartoe
deze soort' behoort. meer Europeesche vertegenwoordigers
in Amerika. Dit is b.v. het geval bij: Dicranum, Hylocomium.
Dryopteris, Lycopodium. Pyrola, Vaccinium, Equisetum. Ribes, Circaea, Deschampsia, enz.
.
.
b) De Europeesche geslachten die ook in Amerika voorkomen, zijn in vele gevallen laag georganiseerd; dit geldt

,

~,.

vooral voor de mossen, korstmossen, varens en paarde...
staarten, waarvan bijna alle soorten zoowel in Amerika als

\

in Europa voorkomen. Zoo vindt men b.v. van de Archegoniaten van alle 9 families, die in Europa voorkomen, en bijna
van alle geslachten (b.v. Lycopodium, Isoetes. Equisetum,
Ophioglossum. Botrychium, Osmunda, Athyrium, Cystopteris,
Dryopteris. Pteridium, Marsilla en Azolla) Europeesche vertegenwoordigers in Amerika. (

Maar reeds bij de anthophyten wordt de overeenkomst
tusschen beide floragebieden geringer. Bij de gymnospermen
en angiospermen zijn het, met enkele uitzonderingen. alleen

nog maar de geslachten, die in beide continenten in hoofdzaak
dezelfde zijn. De vertegenwoordigers hiervan zijn in beide
continenten van verschillende soort.
Hieruit zou men de conclusie kunnen trekken, dat oor ..

spronkelijk de beide continenten eenzelfde flora hadden. De
verschillende o"twikkeling van de flora in de beide continenten zou pas begonnen zijn, toen de ontwikkeling der laaggeorganiseerde archegoniaten reeds in hoofdzaak was afgeloopen. De ontwikkeling van de hooger georganiseerde anthophyten vond later en in hoofdzaak na de scheiding plaats.
Vandaar de vele andere vertegenwoordigers der gemeen...

schappelijke geslachten.
. Gaat men nu het sociologisch-ecologisch gedrag van' de
in beide continenten voorkomende planten .na, dan vallen
.
.
hierbij de vQlgende punten op:
a) In het Noorden van Noord-Amerika is de overeenkomst

.... , ...

~.

.,
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•
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met Europ~ het grootst. Hoe verder men naar het Zuiden
komt, hoe grooter de verschillen tusschen de beide continenten zijn. Dit hangt in hoofdzaak met dezelfde geschiedenis
der Noordelijkç de!!len der continenten samen (Verg. Br.BI. 2). .
.
b} Buitengewoon groote overeenkomst bestaat ook tusschen
de watergezelschappen van de beide continenten. De verbonden Po'tamion~ Phragmition. Salicornion, enz. komen vrij ze,ker
ook in Amerika voor (verg. 7). Waarschijnlijk hangt dit
samen met de verspreiding van het zaad door water, terwijl
ook de watergezelschappen in veel geringere mate van het
klimaat afhankelijk zijn dan andere gezelschappen,
Maar ook vochtminnende verbonden zooals Alnion, N anocyperion e.d.

~ebben

vele vertegenwoordigers in ,A:g1erika.

Hoe droger de gezelschappen worden, hoe geringer het aantal gemeenschappelijke soorten.
...
Wat de boschgeze!schappen van Midden- en NoordEuropa betreft, krijgt men het volgende voorloopige overzicht, dat werd samengesteld met behulp van de Prodromus
der Vaccinio-Piceetalia (n.p.)en '.liet gepubliceerde gegevens
voor de klasse der Querceto-Fagetea van T ü x en:
~

"00

c:: ...

.

TABEL 1.

co

..

Vaccinio--Piceion
..
Pineto.-Erfcion

"

.

: ..

.

.'
Klass~-karaktersoorten Quercéto-Fagetea
Totaal

Orde-karaktersoorten Fagetalia. . '. .
Verb.-karaktersoorten Fraxino-Carpinion
- Fagion

..

..

Totaal 2 )

.. ..

20

.12

11

10

50
19
100

21

60%
90%
12%

13

13%

6
8

13%
15%

11
4

9%

.
'"

'gUl

..

19
23

J:;8

00
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-

19
15
52
18
161

Orde- en Verh.-karaktersrtn. Quercetalia roboris 3)
Alnetalia glutinosa 4)

..

In%

COl '"'
~

O~de-karaktersoorten Vaccinio-Piceetalia
Verb.-karaktersoorten Loiseleurieto--Vaccinion 1 )

....

c:o=

~ ~ "
t:e::I "05
s~

.- "
'" .-

Q ..

~ ~

,.

,

~ m

~

]~c:o.

I

.

-

- -11

21 %
18%

1) Deze Verbonden zijn beschreven in de Prodromus der Pflanzen..
, Gesellschaften Fasz. 6 - Vaccinio ..Piceetalia (2).
2) De in beide continenten voorkomende soorten" zIjn genoemd op p. 5.
3) De in Amerika voorkomende soorten zijn! Pterldium aquilinum. Polypodium vulgare. Veronica officinalis en Solidago virga aurea, alle dus
regionaal bezien weinig kenmerkend. Daarnaast komen echter nog"
begeleidende soorten voor zooals Blechnum spicant. }uniperus com·
munis, Deschampsia flexuosa, Dryopteris spinulosa. Majanthenum
blfolium, Pyrola rotundifolia. Vaccinium myrtillus. V. vitis idaea,
Luzula campestris e.a. en de meeste van onze mossen: HylocomiiJm..,
~
.
Dicranum .. en Polytrichum .. soorten..
4) Bijna alle karakter-soorten uit het Alnetum glutinosae; de soorten uit
.
het SBliceto ..Populetum ontbreken.
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Oorspronkelijke Bijdragen
HET EXOTENVRAAGSTUK EN DE PLANl'ENSOCIOLOGIE,
SPECIAAL MET HET OOG OP NEDERLANDSCHE
BOSCHGEZELSCHAPPEN EN HUN VICARIEERENDE
ASSOCIATIES IN AMERIKA. i)
door

Ir. G. SISSINGH.

De plannen van de Regeering, om in de naaste toekomst
te komen tot den aanleg van een boschbouw,..arboretum,

•

waarin' typisch boschbouwkundige vraagstukken zullen worden bestudeerd. waren voor mij aanleiding, om aan de hand
vim" de "literatuur. eens na te gaan. wat wij van den aanplant
van exoten in Nederland kunnen verwachten, en in hoeverre
de plantensociologie ons aanwijzingen kan geven over de
bruikbaarheid van bepaalde houtsoorten.
II:I\'mers, .afgezien van de vraag. of men het min of meer
vernietigende oord~el, door Prof. A. teW e c hel (32)
over onze inheemsche houtsoorten geveld. kan onderschrijven 2). blijkt uit de polemiek tusschen de Wag.eningsche
Hoogleeraren Prof. A. te We c helen Prof. Ir. J. H.
Jag'e"r Gerlings in het .Nederlandsche BoschbouwTijdschrift (1938) gevoerd, toch dUidelijk. dat wij in Nederland een tekort hebben aan voor den boschbouw bruikbare
houtsoorten.
1) Prof. Dr. J.• Jeswiet. met wien ik het,hiercbehandelde ,thema

be~.

sprak 'en' die het met den door mij ontwikkelden gedachtengang geheel
eens is (Zie 16 p. ti f.). maäkte er mij opmerkzaam op, dat het juister
is" van 'Ivicariëe~end'~ .. te(.spreken, in plaats van .. homoloog" zooals
Or: Ir. W. H. Die m 0 n t (lO) dit doet. Ik maak VilD zijn aanwijzing
dankbaar gebruik.
. .. ..
2) Ik voor mij heb niet zoo'n droevige voorste11Ing van het inheemsche
Querceto~Betuletum. Onze inheemsche eikenbossehen; mogen daarbij
niet als maatstaf voor beoordeeling "gebruikt worden, daar het hier
bijna steeds gaat om eeuwenoud, door "Niederwaldwirtschaft" ver..
nieId eikenbosch (hakhout), of wel om aanplantingen op voor kort
ontgonnen heide. Men mag toch wel verwachten, dat de groeipresta~
ties onzer inheemsche houtsoorten onder optimale omstandigheden
beter zullen zijn.
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'Wat is een exoot? Het begrip "exotische houtsoort" of
kortweg "exoot" wordt .door ons zooveel gebruikt. dat men,
dit begrip wel eens nader onder de loupe mag nemen,
Letterlijk moet men, onder het woord exotisch (afgeleid
van ,het Fransche "exotique") verstaan: "door een ander
klimaat voortgebracht", Den boschbouwer is hét echter niet
te doen om door een ander klimaat voortgebrachte houtsoorten; de vreemde houtsoorten, die voor aanplant in een

bepaald land geschikt zijn. moeten zoo veel mogelijk aan het
klimaat van dat land zijn aangepast.
In het spraakgebruik hecht men dan ook aan het woord
exoot een andere beteekenis: men spreekt van "exoot" ,-. in
tegenstelling van "inheemsche houtsoort", en ~en verstaat
hieronder' alle uitheeOJ.sche houtsoorten, afgezien ervan' of
deze door klimatologische. dan wel door andere oorzaken

niet inheemsch zijn, Het Duitsche woord "Ausländer" druk
veel beter uit wat men eigenlijk bedoelt,
Nu men in de laatste jaren er steeds meer toe overgaat.
de houtsoort als component van de levensgemeensc)tap bosch
te beschouwen. en de plantensociologie ons leert. dat een
bepaalde houtsoort gebonden is aan één of (gewoonlijk) meer
planten gezelschappen. komt men er steeds meer toe. van
exoot te 'spreken, wanneer men daarmee een houtsoort- be..

doelt. die in een bepaald plantengezelschap niet thuis hoort.'
afgezien van de reden. waarom dit, het geval is, Daardoor
wordt het begrip exoot dus belangrijk gewijzigd. en het zou
misschien beter zijn van "gezelschaps~reemde houtsoort" te
spreken, 1) De naam exoot is echter ingeburgerd en wij
willen hem voorloopig behouden,
'Op grond van de factoren,! die het niet...voorkomen van

een houtsoort in een 'bepaald boschgezelschap veroorzaken.
kan men de exoten in groepen indeelen. Deze factoren zijn:

a) Klimatologische factoren: men spreekt dan van "k I imat 0 log i s c h e e x 0 ten", Voorbeelden hiervan zijn:
,Abies alba en Picea excelsa in het Querceto-Carpinetum;
de meeste van onze loofhoutsoorten (uitgezonderd Sorbus
aucuparia en BetuIa spp,) in het Piceetum,enz,
b) Edaphische [actoren: men zou hier kunnen spreken van
"e d a p h i s c h e' ex o,t en", Voorbeelden van edaphische
exoten zijn: BetuIa verrucosa. Frangula alnus. Alnus glutinosa in het Querceto .. Carpinetum; Fraxinus..excelsior. Car. . .

pinus betulus. Acer pseudoplatan\l,s in: het" Querceto-Betuleturn. enz, Men moet zich echter ge~eel va!, de oorspronkelijke
beteekenis van het woord exoot hebben losgemaakt. wil men
de uit edaphische gronden gezelschapsvreemde houtsoorten
als .. exoten" aanvoelen.
1.) Het begrip exoot in de beteekenis van "gezelschapsvreemde hout. .
soort" werd reeds eerder door Me y e r D ree s (19) gebruikt, waarbij
hiJ deze op een dergelijke wijze indeelt.

·

,

..
"

147
c) "Flof~ngeschichtliche" factoren, d.w.z. factoren, betrekking hebbënde op de verschillende ontwikKelingsgeschiedenis
van de flora van geographisch gescheiden gebieden, met
overigens dezelfde groeiplaatsvoorwaarden. M e y e r D r e ë s
( 19) geeft aan deze exoten den naam: "g e 0 g rap h i s c h e
ex 0 ten. Deze naam is m.i. minder juist. daar de klimatologische, exoten ook geographische exoten zijn. Ik stêl daarom

voor van "v i c a r i ë ere n cl e ex 0 ten 1) te spreken,
immers dit brengt tot uitdrukking, dat deze houtsoorten in,
met onze inheemsche bosch gezelschappen vergelijkbare associaties de plaats van onze inheemsche houtsoorten innemen;
maar ook. dat deze houtsoorten onze inheemsche houtsoorten
kunnen vervangen.

Voorbeelden van

vicariëer,encle' hout ..

soorten zijn: Picea obovata. Picea jezoënsis. Picea canaden ..
sis e.a: in het Piceetum [ ennoscandicum 2) ; Prunus serotina,
Fraxinus americana. Acer saccharum en Carpinus carolinia

in het Europeesche Querceto-Carpinetum.
Natuurlijk zijn combinaties mogelijk, zoo is b.v. Alnus incana in het Querceto-Betuletum (in Nederland) zoowel een
klimatische als een edaphische exoot; even zoo Pinus silvestris
in het Querceto-Carpinetum stachyetosum.'
Het is nu direct duidelijk, dat slechts één van de drie
bovengenoemde groepen van exoten voor den boschhouw van

belang kan zijn, n.l. die der vicariëerende exoten. De echte
exoten kunnen in den boschbouw slechts een
ondergeschikte rol spelen, terwijl de kosten, om edaphische
exoten een optimale groeiplaats te geven in de meeste geklimatologi~che

vallen economisch niet verantwoord zullen zijn.
Wat weten wij nu van deze vicariëerende exoten? Prae ..

tisch niets. Van enkele AmerikaarIsche houtsoorten - b.v.
den Douglas - weten we, onder welk klimaat en op welk
substraat ·z~e voorkomen en ook weten we, dat er rassen van

den Douglas zijn. die thuis zijn in een klimaat, dat in groote
lijnen met het onze overeenkomt. Maar daarmee houdt onze
kennis dan ook op, en we weten niet, of bepaalde plantengezelschappen, waarin de Douglas voorkomt, te vergelijken
zijn met onze inheemsche associaties.

In hoeverre kan de plantensociologie ons behulpzaam zijn
bij de oplossing van het exotenvraagstuk ?
Het exotenvraagstuk werd voor het eerst scherp gesteld
door M a y r (18) in het begin van deze eeuw, toen hij als
eischen aan exoten te stellen noemde : de "Anbauwürdigkeit"
en de "Anbaufähigkeit". (Verg. Prof. J a g erG e r I i n g s
in het Ned. Boschb. Tijdschr. Jan. 1939.
1) Plaatsvervangende exoten (Lat.: vicarius = plaatsvervanger).
2) Plantengezelschap beschreven in de Prodromus der Pflanzen-Gesellschaften Fasz. 6: Vaccinio-Piceetalia (2. in druk).

',.
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N aarmatè men met den exotenaanplant meer ervaring opdeed, is men ste~ds hoog er eischen aan de Anbaulähigkeit
gaan stellen. Naast de eischen, die Ma y r aan de Anbaulähigkeit der exoten stelde, n.l. dat deze aan het klimaat van
het land, waar men ze wilde aanplanten, zijn aangepast, en
in staat zijn. met de' inheerilsche houtsoorten, wat groei,
ziekteresistentie enz. aangaat. te wedijveren, stelt men thans
ook nog den eisch, dat de hoogere productie van den exoot
niet mag gaan ten koste van de groeiplaats. In het Ned.
Boschb. Tijdschr. (1938 p.370 I.) zegt Prol. I a 9 erG e rI i n 9 s zeer terecht: .. Het gaat niet alleen om de groeiplaatseischen, den 9roei, de houtproductie e.d., maar niet minder
om den we~èrkeerigen invloed op elkaar van de vegetatie
(boomen. struiken. kruiden. grassen, mossen, enz.) en den
bodem".
. .
De plantensociologie geeft ons nu twee wegen aan om de

...Anbau[ähigkeit" der exoten te bestudeeren en wel:
a) Door na te gaan, onder welke omstandigheden (in
welke plantengezelschappen ) de exoten in hun moederland
voorkomen; immers, alleen. wanneer deze omstandigheden
eenigermate met de hier gebodene overeenkomen, zal de houtsoort .. &nbaufähig" zijn.

.

b) Door voortdurende contröle van den invloed van den
exoot op de groeiplaats. De plantensociologische . opname
geeft ons hier het meest eenvou,dige en tevens meest zekere
middel in de hand om deze te controleeren. .
Onder vicariëerende exoten vérstaan we dus houtsoorten
uit, met Europeesche boschgezelschappen vergelijkbare, associaties in andere werelddeelen. Zooals de naam reeds uitdrukt, hebben we hier te doen met houtsoorten, die onze
inheemsche houtsoorten kunnen vervangen. Dat dergelijke
houtsoorten bestaan is niet nieuw. Gewoonlijk neemt men

aan, dat deze soorten vroeger ook in onze bosch gezelschappeQ zijn voorgekomen, hier echter tijdens de ijstijden
zijn uitgeroeid. Deze meening wordt door Den g Ier in
z'n opstel .. Zum Ausländeranbau im Deutschen Walde" (9),
waarin hij den aanplant van exoten propageert als volgt
samengevat:
"Wie steht es denn aber überhaupt mit der Unnatürlichkeit des Ausländeranbaus im deutschen Wald? Wir
haben die Tatsàche, dass es im nordaÏnerikanischen Wald
in klimagleichen ader doch sehr-klimaähnlichen Gebiet viele
Dutzende van Arten der gleichen Gattungen: Taime:
Fichte, Kieler, Eiche und Buche gibt, van denen wir nur
immer cin eder höchstens zwei Vertreter bei uns haben.

Kann das nur am Boden ader Klima liegen? Gewiss nicht!
Wir wissen heute auch 'genau, was die Ursache dafür is!.
Aûch unsere Waldflora ist im Tertiär unendlich viel reicher

,
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gewesen und hat nach fossilen Funden eine überaus grosse
Aehnlichkeit, ja teilweise Gleichheit mit der nordamerikanischen gehabt. Da kam die Eiszeit - hier wie dort, Aber
dort - in Amerika - konnten die Arten, auch die emp'findlicheren, ungestört durch die breite Ebene nach Süden
ausweichen -

bei uns wurden sie gegen die querstreichen ..

den Gebirge der Alpen, des Erzgebirges, der Sudeten gedrängt und gingen an deren vergletscherten ader verfirnten Rücken und Pässen zu Grunde, Die fossilen Funde
zei gen mit jeder neuen Interglacialzeit ein immer geringeres Wiederkommen, bis nach dem letzten' Rückzug des
Eises ein gegen' früher ungeheuer artenarmes Waldbild
zurückblieb.
Is! das nun Naturgegebenhei! ader nicht viel mehr etwas, was wir mehr oder minder doch Zufall nennen müs-

sen? Gerade aus diesem Grunde dürften die Anbauversuche mit ausländischen, und besandere mit nordamerikanischen Holzarten, auch unter dem Gesichtspunkt der
Nalürlichkeil eine innere Berechtigung für sich ableiten ... "
Deze tamelijk algemeen erkende opvatting is in groote
trekken wel juist, Men mag hieruit echter niet de conclusie
trekken, dat alle Amerikaansche houtsoorten, voor zoover zij
vertegenwoordigers van ook in Europa voorkomende geslachten zijn. hier vroeger ook zijn voorgekomen en zij dus ook

zonder meer in Europeesche bosch gezelschappen kunnen
worden aangeplant. Immers, bovenstaande theorie verklaart
wel, waarom de Amerikaansche soórten niet in Europa voorkomen, maar omgekeerd verklaart zij niet. waarom onze
Europeesche soorten niet in Amerika voorkomen. En toch
is dit het geval. Van de + 125 karaktersoorten, van de orde
der Fagetalia vindt men slechts enkele in Amerika, 1) n,l.:
Catharinaea undulata
Anemone trHolia
Equisetum silvaticum
Equisetum hiemale

Ranunculus ficaria
Circaea lutetiana

Onodea struthiopteris
Phyllitis scolopendrium
Athyrium filix femina

Circaea alpina
Myosotis silvatica
Scrophularia nodosa

Alnus incana

Agropyron caninum

De geslachten daarentegen, die in de orde der Fagetalia
voorkomen, komen bijna alle wel in Amerika voor.
Daarom moeten we naast boveng,enoemde. factoren aan-

nemen, dat de "Florengeschichte" een rol gespeeld heeft.
Door de verschillende levensomstandigheden in de,n loop der
tijden hebben zich uit de oorspronkelijke stammoeder van het
i) Daar geen goede Amerikaan~che flora ter mijner beschikking stond.
heb ik in hoofdzaak gebruik gemaakt v. Har s h b erg er: "Phyto~
geographic Survey of North America" (11). Bovenstaande lijst maakt
dan ook geen aanspraak op vol1edigheid.
.

/
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geslacht verschillende soorten' gevormd, De meeste der Amerikaansche soorten zijn hier dus waarschijnlijk nooit geweest,
Maar hoe nu de ilrmoede der Europeesche flora te verklaren? Hiervoor zijn meerdere oorzaken:.
.
1) In de eerste plaats hebben d" ijstijden een rol gespeeld
bij de verarming van de Europeesche flora, Vele soorten en
geslachten zijn tijdens de glaciaalperioden uitgeroeid. Een
bewijs ,hiervoor kan zijn, dat in Amerika naast de meeste
Européesche geslachten ook nog andere geslachten voorkomen, die in Europa ontbreken (b.v.: Carya, Liriodendron,
Cercis" Robinea, Thuja, Tsuga, Pseudotsuga, Sequoia e.a.)
2) Een oorzaak voor het feit, dat de Europeesche geslach- '
ten in Amerika door meer soorten vertegenwoordigd zijn
dan in Europa vinden we - naast in de onder, l genoemde

oorzaak - in het feit dat cle Rockey Mountains Amerika
in twee geographisch gescheiden gebieden verdeelen. Van
het grooter aantal vertegenwóordigers van b,v. de geslachten
Pinus, Picea, Vacciniurn, Pyrola, 'Prientalisenz. komt de
eene helft aan deze zijde der Rockey Mountains voor, terWijl
de andere helft tot gene zijde van de Rockey Mountains
beperkt blijft (zie tabel 2). De flora van Amerika moet op
grond hiervan alleen al ongeveer tweemaal zoo rijk zijn als
die van Europa.
Dit alles neemt echter niet weg, dat vele Amerikaansche
soorten in Europa in overeenkomstige planten-gezelschappen
zullen 'kunnen worden aangeplant. Aanwijzingen verkrijgen
wij door het spontaan verwilderen van enkele Amerikaansche
soorten in onze boschgezelschappen, b.v. Prunus' serotina,
Impatiens parviflora e.a.
'
Wanneer men de Amerikaansche literatuur doorleest. be ..

merkt men, dat het plantensociologisch onderzoek daar nog
niet ver gevorderd is.

Wanneer in Amerika een indeeling van de vegetatie wordt
gemaakt, geschiedt dit op ecologischen grondslag. Op grond
van een reeks bekende ecologische feiten wordt de vegetatie
in typen onderverdeeld. Er zijn echter tal van ecologische
factoren, die door den mensch worden overzien.
V.eel juister is de door Bra u n - B I a n q u e t (I) uitgewerkte methode w"arbij de plant, of liever de samenleving
der planten. een indicator voor ecologische verschillen en
overeenkomsten is. De plant immers is veel gevoéliger voor

kleine verschillen dan de mensch dit met z'n meest gevoelige
instrumenten ooit kan zijlr. Het plantengezelschap is weer
gevoeliger dan de plant: terwijl de plant alleen maar op
enkele factoren reageert, omvat men met het plantengezelschap de heele' groep van factoren, waarop de verschillende
individuen van dat plantengezelschap reageeren. (Verg.
T ü x enen Eli en b erg: .. Der systematische und der
ökologische Gruppenwert" 1937 - p. 177 (27)). Door het

..

!

r" r ,
"

.

r r

•

~

153
Wij zien hier, dat alleen soorten uit de orde der VaccinioPiceetalia .en die der Alnetalia glutinosain Amerika tamelijk
veel voorkomen.
'
Gaat !rien nu op zoek naar opnamen van deze gezelschappen, dan blijken zulke van de Alnetalia glutinosae niet te
vinden. Ook van de Vaccinio-Piceetalia is weinig materiaal
aanwezig. (Verg. 2). Wel bestaan er plantenlijsten van
Yr j ö 11 v e s s a I 0 (12). maar deze behooren waarschijnlijk tot andere orden der klasse Vaccinio-Piceetea.
Men kan op grond van de thans bekende gegevens in de
Amerikaansche naaldhoutbosschen 3 orden, welke" alle tot de
klasse der Vaccinio-Piceetea behooren onderscheiden. Deze
orden zijn:

a) de Europeesche orde der Vaccinio-Piceetalia in 't Noorden van Noord-Ainerika.
b) De Amerikaansche orde der Gaultherio-Piceetalia in
Middén-Noord-Amerika (Oostelijk van de Rockey-Mountains) .
c) Een derde orde (Vaccinio-Pseudotsugetalia ?), welke,
westelijk van de Rockey-Mountains gelegen, de daar voorkomende Douglas-, Larix- en Pinus-wouden omvat.

T'
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Kaartje van Noord·Amerika. aangevende de plaatsen waar
11 v e s s alo z'n opnamen maakte.
Overgenomen uit Acta Forest. Penn. 1929.

Het materiaal. dat door Yrjö Ilvessalo (12) werd
verzameld, heeft betrekking op de beide laatstgenoemde orden. Oit materiaal werd door mij omgewerkt. (Zie tabel 2).
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Aan het hoofd-van de tabel zijn aangegeven-de plaatsen
waar de opnamen werden gemaakt. Dan volgt een groep.
waarin aangegeven de verschillende houtsoorten (boometage).
In de tweede groep van de tabel vindt men de overgrijpende
'orde-karaktersoorten der Vaccinio-Piceetalia. die hier tot
klasse-karaktersoorten' der Vaccinio.Piceeta worden,

,

TABEL 2.'

,

KLASSE DER VACCINIO·PICEE'FEA IN MIDDEN.
NOORD-AMERIKA.
bewerkt naar opnamen van Y r j ö

Orde: .

Vaccinio-Pseudotsugetalia

Nummer van de kolom:
(

11 v e s s alo .. 1929.

2

3

I

1 5 6 7

!Gaultherio..~iceetalia
I 8 9 10 11 I 12

Herkomst van de opnamen: 1 )

Aantal opnamen per kolom:

HoUtSóorten in 'tie boométage:
Pseudotsuga taxifolia Brit. 2)
Thuja pllcata Don. . ';, _.
Acer -sp. . . . '. . .
Tsuga "heterophylla Sarg.
Larix oècidentalis N utt.
Pinus monticola Don.
Alnus rub~a Bang. .
Abies grandis Lindl. .
Taxus brevifolia Nutt.. .
o Picea Engelmannii Engelm. .
X Betuia papyrifera Marsh. Sec_

311191871637617

iI

IV.

lil . III

I

V
V

Pinus contorta Deugl.. .
Populus tremuloides Michx.
o Picea glauca Voos.
.
Abies lasiocarpa Nutt. -.
Plnus Banksiana Lamb. .
Pinus resinosa Ait.
Pinus strobus L. . .
Acer rubrum L. . .
Quercus nigra L. . .
Abies balsamea MiJl.

V

V III V
Il· IV III

.

X Betuia populifolia Marsh.

.

V
I
I
III

IV
V
I
I
Il

I
Il

I

V V V V
III I III
IV
Il

·Il

I

V ÏV IV III

UJIUY

lVV
IV III
IIII
UIIIVIV
U

1) Vergelijk het kaartje op p. 9.

2) Nomènc1atuur - vlg. Re h cl er; Manual of cuItivated T ree s änd'
Shrubs:

V
V

,

,.
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Nummêr' van de kolom-:
Klasse·karaktersoorfen der
V Bccinjo~PiceefeB :
Linnaea borealis var. americana .
Pyrola secunda. . .
Galium triflorum . '.
Chimaphila umbelIata
Pyrola chlorantha. .
Pteridium aquilinum 1)
Arctostaphylos uva ursi
H ypnum crista castrensis
Streptopus amplexifolius
+ Galium boreale. . . .
+ Lycopodium cO,mplanatum
Pyrola uniflorà . . .
Lycopodium annotinum .
H yIocomium lc'reum. .
+ Plagiothcciuni undulatum
Monotropa hypopitys •

+

+
+
+
+
+
'+

+
+
+
+
+
+

2

3

i 56 7

V V I I V V V
11
I IV IIIV III IV
I IIIII
IV IV III
IV IV V
I
I
III III IV
V
11
11 III V
IV
IIIIIIV
I
IV V V
11 IIII

l. S 9

10

Jll

V IV V
I 11
I 11
Y
V IVU
IV
I
IIVVVV
VV
V

12

III

V

lIJ

V
I V

11

-; .

I II III
III

III V
III

Orde~kBrBkfersoorfen en differentieerende
soorten der V Bccinjo~PseudotsugetaliB :

o Peltigera sp.. .'. . . .
Spiracá Iqcida + s, densifl.
Rosa acicularls. ,'_. .
Shepherdia canadensis ,
Lupinus sp. . . . . .
Atragene columniana. .
Cypripedium mcintanum .
o Vacciniurn' ovaliIolium
Hieracium albiflorum. .
Vet'bonds~k8I'aktersoorfen en
. differentieerende soorten
van het Thttjeto~V8ccinion:
Clintonia unWara '. .
+ H ypnum triquetrum .
Rubus parviflorus. .
Pachystima myrsinites
Peramium desciepiens
Rubus transmontanus.
TriIlium ovatum
Fragaria Heller!
Coptis trifoliata
Tiarella trlfoliata
o Pyrola bracteata
o Vaccinium parviflorum
Achrys trlphylla . .
o Trientalis latlfolia. . .
o Vaccinium sp. (globul. 1)
GaultherIa ovatlfoUa. .
Vancouveria hexandra .
o Vaccinium membranaceum .
Majanthemum bifolium .
Lonkera involucrata. . .
Coe1oglossum bracteatum .

+

V
IV 11 V
V III V
V
11
IV
IV IV
I
IV
V

11

IIIVIIV
IV I I
11 VVV
III V I V,
IV V I
IV III 11
IIIII
III
I
11

II

"

,
IV
IV
IV
V

IV IV
V V
IV V
IV V
IIIV
IIIIII
III V
V 11
V
V

111
11
11

V
V
V
IV
V
V
III

.,

11
IV
III

1) Ptericlium aquilinum komt in Europa behalve in de orde der

Vaccinio~

Piceetalia ook in de verwante orde der QuercetaIia roboris voor.

.... t _ _"'"
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Nummer van de kolom: ;

1I

2

3

14

5

6

I8

7

9 1011

I . 12

Verbonds·kBfalctersoorfen en
differentieerende soorten van
het Piriion contortac:
Fragaria bracteata.
X Amica cordifolia .

IV
I

Castilleja sp.

X Juniperus sp.

. .
o Vaccioium caespitosum .
o Vaccinlum scoparlum

X

I IV V
V 11
IV 11
III 11
III
11

Allium re"curvatum .
Antennaria neodioica .

o PyroJa uliginosa . .
Thallctrum sp.. . .

X

VVIVIV
V vlvm
I 11 11 IV
V III
11
I
t
I

lIi

Anten!laria fIavescens

Orde·karaktersoorten en
differentieerende soorten van

de Gaultherlo·Piceetalia:

.,

V V V V ·V
III V V IV lil
III
IV
I
~V
III V
11 I
V
lllI1
V

o Majanthemum canadense . .
R. strigosus .
Rubus idaeus

+

o Lycopodium obscurum
Clintonia borealis. .

+ Aspidium

spinulosum
o Trientalis americana .

Verbonds·karBktersoorfen en

diEf. .

soorten v. h. Gaultherio·pjnion; .
Gaultheria' procumbens . :

o Melampyrum lineare. . .
o Vaccinium pennsylvanicum
o Vaccinium canadense . .
Pragaria vlrginiana . . .
Lonkera div. sp.. . . .
Waldsteinia fragarioides .
Rubus triflorus, canadensis )
alleghenlensis, arcticus
)
o Pyrola americana . . . .
Aralia hispida
nudicaulis
Cypripedium acaule .
Cladonia silvatica. .
Myrica aspienifolla .
Epigaea re:pens
X Äntennaria canaderisis
o Pyrola ellptica. . .
Lycopodium clavatum

+

+
+

Verbonds~karaktet'soorten en diff.
soorten v. h. Abletion balsamaea:
Oxalis acetosella .
Carex brurinescens
Ribes lacustre .. .
Sorbus americana .
Habenaria obtusata

+
+

o Streptopus roseus.

.

.

+ Phegopteris polypodioides
+ Sambuctû racemosa

J,

11

V VVV

V V V V

V V V
V V V
VVV
V IV V
V 11 V V
V V V I

'V
V
V
V

,

11

V V
V V
'. V 11
V
V

iII IV

11 IV
I III
I 11
IV III
IIIII
V
Il
IV
11

v

V
V
IV
IV
III
111

II
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Nummer van de kolom:

2 3

14

5 6 7

18

9 10

11'1

12
,

Mogelijke oroe·karaktersoorten
van de Fagetalia:
Acer sp. . . . . . .
1 Viola sp. (canadensis 1)
Alnus rubra .
Comus pubeseens .
Actaea rubra
Asarum caudatum .
Moehringia macrophylla
1 Lilium montanum o.
Geum- oregonense .
? Oxalis oregona
1 Viola. striata. rotundifolia e.a.
Corylus americana
Acer rubrum
Prunus serotina
1 Lactuca spicata
SanicuIa marilandica .
Actaea aIba .
Comus panicuiata
1 Lilium philadelphicum
1 Prenanthes trifoliata
Anemone virginiana

,
I
V

IV IV
II

V
IV
III
H
H
H
I
I
V HIlI I
I
VV
IV lil
V I
'V
I
V
IV
V
V
III
H

Begeleidende soorten:
Aster spp,

+ Erigeron spp.

Graminee~n

. . . . .
Epilobium angwtifolium
Comus canadensis
X Solid.go spp.
AchilIe. millefolium
Amelanchler sp.
Berberis aqulfoJium
Ribes sp ..
Vicla americana
Lathyrus ochroleucus

+
+

lil VV V 1I V
IV V V
VV
V
lil V V V V
V IV lil
V IV
III VIV V V
V III lil 11 I
IV
IV I I
V
II
V V V
I
VIII
n V IV V
IV 11

V V
V V
V V
V
V,V
lil

V V
V V
lil V

V V

I
V

II

VIV V V
II

I

V

V
V

Kryptogamen:

+ Hylocomlum parietinum .
X Oadonia spp. . . . . .
+ Dicranum spp. (scoparium.
unduJatum, fuscescens etc) .
+ Polytrichum commune .
+ Polytrichum juniperinum
+ Hylocornium proliferum .

V V III V III V V V V V
11 III
IV V I IIIIlIll
IV
JIlIV II
V V V V

V
V
V

V V III

V

)~

)

111)11

11

De Romeinsche cijfers geven de presentie der soorten. in de opnamen
van de kolom aan. I wil zeggen:_de soort komt in minder dan '/5 der
opnamen voor. 11: in 1/5 ......... 2/5 der apn. enz.
+ In Europa voorkomende soort. .
o Geslacht. in Europa kenmerkend voor de orde der Vaccinio~Pkeetalia.
X Geslacht. in Europa kenmerkend voor de klasse der Vacclnia.Piceetea,
met inbegrip van de orde der Quercetalia roboris en die der UH·
cetalia.
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In de verdere groepen der tabel vindt meIl de' differenti-

~eiende soorten der verschillende orden, welke zoo m'ogelijk
nog in verbonden en associaties zijn onderverdeeld. Deze
differentieerende soorten omvatten ook de karaktersoorten

der verschillende verbonden en orden der Amerikaansche gezelschappen. Het is echter nog niet mogelijk, deze met zekerheid aan te geven. Toch heeft men hiervoor wel áriige aanwijzingén; het is n.l. opvallend, dat deze soorten voor een
groot gedeelte behooren tot geslachten, die in Europa karaktersitiek zijn' voor de orde der Vaccinio-Piceetalia. Deze geslachten zijn: Picea, Linnaea, Vacciniurn, Lycopodium, Pyrola, Trientalis e.a. 1 ). Naar alle waarschijnlijkheid heeft men
hier te doen met vicariëerende soorten, die in de verwante
orden (Gaultherio-Piceetalia en Vaccinio-Pseudótsugetalia)
als karaktersoorten optreden.

,

,',Tenslotte heb ik nog een groep gemaakt van' gesláchten,
wa.arvan· de Europeesche vertegenwoàrdiaers mi~ of ~eer
kenmerkend zijn VOOr de orde der Fagetalia. Het is opvallend, dat deze geslachten zich beperken tot de kololllmen 2,
8,10 ,en 11. De kolommen 8,10 en 11 zijn'Pinusbosschen'!Iit
, , Ontario, welke grenzen aan het. Amerikaansçhe :loofhout. gebied .. J(olom 2 geeft opnamen van, douglasbossch!,n,' 'uit
f Wind River en Portland. Het feit, dat deze douglasbosschen
'.:....
, - hoewel tot de klasse der Vaccinio-Piceetea belioorend
T
veel meer Fagetalia~soorten bevatten dan de Larix acc .... Pinus

'mo!ltiCola-bósschen (kolom 1 jen de Douglas-Picea Engelmannii~bosschen (kolom 3), wijst erop, dat de: Douglas uit
'. Winq River en Portland waarschijnlijk' geschikter is. vóor
: aanplant in een l',aget"lia-gebied (Noordelijk' deel v'.h. winc
"terkale loofhoutgebied) dan de:,douglas uit de ;indere boven,,"
,
: genoemde gebieden. ,
, Zoolàng Amerika nog niet beter floristisch-sociologisch is
onderzocht,' blijft bovenstaande conclusie een specul'!tie,en
we mogen er dan ook nog geen groote waarde aan hechten.

De bedoeling is alleen om aan te toonen, hoe de plantensociologie in de toekomst belangrijke aanwijzingen voor
exotenaanplant kan geven.
Uit het bovenstaande kan, men o.a. de volgende conclusie
trekken: "Daar Amerika arm is aan plantensoorten, die
zoowel daar als in Etl'ropa voorkomen, omgekeerd echter rijk
is aan geslachten,' 'die in beide werelddeelen voorkomen,
moeten wij bij vergelijking van Amerikaansche ,en Europeesche planten gezelschappen meer waarde hechten aan het
geslacht. Wel heeft in 't algemeen het geslacht een grootere
ecologische amplitûde dan de soort, maar er zijn, toch ook
1.) Indien men de orde der Que;cetalia roborls in de klasse der Vaccinio-'
Piceetea zou opnemen. -(Verg. 2), dan wordt het aantal geslachten nog
grooter! b.v.: BetuIa, Majanthenum, ]uniperus, verschiIIende mossen
enz. De betreHende soorten zijn~met X in de tabel aangegeven.
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vele geslachten, die - vooral voor de hoogere eenheden (verbond, orde, klasse) - kenmerkend zijn. 1)

,

Nadat wij door bovenstaande overwegingen eenig inzicht
hebben verkregen in den opbou'w van de Amerikaansche vegetatie, willen we met de daarbij verkregen kennis eens op
zoek gaan naar vicariëerende associaties van onze Nede:rJandsche boschgezelschappen.
.
In een publicatie van Sta n J e y A. Ca i n ·(5) vinden
we een beschrijving van een beukeI)-eschdoorn-esschen-mengbosch' (Be'ech MapJe Porest) uit Mic~higan. (Het punt M op
het kaartje op p. 153), dat physiognomisch groote gelijker.is
met ons Querceto-Carpinetum vertoont, zooals uit ondêrstaande foto moge blijken.

Blik in "Warren's Woods". De beuk (Fagus grandifoHa)
domineert, daaronder een sterke ondergroei van eschdoorn
(Acer saccharum). Photo van S, A. C a i n.
1) Dat het gedrag, van Amerikaansche en Europeesche soorten. die vertegenwoordigers zijn van eenzelfde geslacht. in groote lijnen overeenkomt, hierop hebben reeds mëèrdere onderzoekers gewezen (o.a.
Braun,Blanquet in de flora van Hegi voor Vaccinium). Ook
Den 9 1 e r (8) wijst hierop: ,.Es ist nun C'ine eigentümliche Erschei ..
nung. dass die gleichen Gattungen, die bei- uns massenhaft und Waldbildend auftreten. dies auch in den andern Erdteilen der norcllichen
Halbkugel tun. und dass ebenso die meisten unserer Mischholzgat.
tungen auch anderswo als satche verbreitet slnd. Klefem-. Fichten-,
Eichen.. und Buchenwälder glbt es sowohl in Nord~Amerika wie im
ntittlem und nordlichen Asien. Essehen, Ahame, Linden. Rüstern sind
auch dort nur als Mischhölzer an der Wafdbildung beteiligt. Das kann
kein Zufall sçin ..... ,".

.'
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Ook de' floristische samenstelling van dit boschgezelschap
vertoont groote overeenkomst met die van ons QuerceloCarpinetum, vooral wat de geslachten betreft. In de door
C a i n gegeven lijst komen voor: 1 soort (Galium triflorum )
en 1 geslacht (Majanthemum). welke in Europa bij benadering kenmerkend zijn voor de klasse der Vaccinio-Piceetea
(met inbegrip van de verwante orde der Quercetalia roboris).
Hiertegenover staan 3 soorten (Circaea lutetiana, C. alpina
en Athyrium filix femina) en 16 geslachfen, welke voor de
Querceto-Fagetea karakteristiek zijn. Het gezelschap behoort
dus tot de Querceto-Fagetea. Wanneer men deze determinatie
- verder _doorvoert, vindt men:
Gezelsch. :
Klasse:

Beech",Maple Wood

't.

Vaccinio--Piceetea

(1 ,rt.• 1 ge,l.)

Orde,

-p"

(3 "tn. 16 ge,l.)

y

Fagetalia

Quercetalia pubescentis
(2 ge,l.)

(3 srtn. 6 ge,l.)

y
Verbond,

Fraxino#Carpinion

(l

., ,

- droge groep

,rt. 4

---"

Qucn;eto--PBgetea

ge,1.)

,

Fagion
(lgesl.)

y
vochtige groep
(3 srtn. 2 ge,l.

Wanneer men nu de lijst van Cain provisorisch indeelt volgens dit principe. krijgt men het volgende:
Kara'ktersoorten van het Querceto-Carpinctum americanum
vcrbonds.ks.raktersoorten,. van, hef Fraxino-Carpinion am.:
Carpinus caroIiniana (!)
Geum canadense
Circaea lutetiana (x)
'. Actç.ea alba
Impatiens pallida

+

~ '.

Diflerentieerende soort~n van de fJochtige groep:
Athyrium filix femina (x)
Aspidium splnulosum (x)
Galium aparine (x)
Impatiens pallida
,
Grossu1aria cynosbati

Karaktersoorten. van de FagetaUa americana:
Acer rubrum (!)
Clrcaea alplna (x)
Acer saccharum (!)
Dentaria maxima
Polygonum biflorum
Fagu, grandlfolia (!)
Athyrium filix leinina (x)
Karaktersoorten van
Fraxinus amerikana (!)
Prunus serotina (I)
Prunus amerlcana (?)
Tilia glabr~ (!)
Wmus americana (!)

UJmus luJva (I)
Ostrya virginiana (!)

de Querccto.Fagetea amerÎCBna:
Vibumum acerifolium
Vibumum affine
Comus florlda (!)
HepatIca acutiloba
Viola strlata (?)
Viola canadensis (?)
Viola papilioriacea

I I
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Begeleidende soorten VBn Europeesche geslachten:
Quereus. boiealis var. J.I1axirna (!)
Ranunculus abortivus
Quercus _lb_ (I)
Polysti,chum acrostichoides
Celtis occidentalis
Glyceria nervata
Lonicera canadensis
Carex spp. (laxifJora.
pennsylvanica. 'plantagi..
Samhucus canadensis
nea e.a.)
.
Sambucus pubeseens
Smilax rotundifoJia
Galium concinuum
Amelanchier laevls
Geranium maculatum
Asplclium noveboracense
Majanthemum canadense
Polygonum virginianum
Adiantum pedatum"

G_Hum triflorum

Soorten van in Europa ontbrekende geslachten:
Brachyelytrum erectum
Carya cordlformis
Hysterix patuia
Carya ovata
Arisaema triphyllum
Liriodendron tulipifera
Caulophyllum thalictroides
Asirnina triloba
Epifagus virginiana
HamamIis virginiana
Osmorhiza claytoni
Dirca palustris
Smilacina racemosa
Benzoin aestivale
Dioscorea villosa
Boehmeria cylindrica

x = Europeesche soort; ! = soort waarvan de verbreiding valt binnen
het Amerikaansche loofhoutgebied (vlg. Mor ton ~ 21) : ? = twijfel~
achtige karaktersoort.

Naar aUe waarschijnlijkheid heeft men hier te maken met
een vicariëerende associatie van het Querceto-Carpinetum

slachyelosum en wel de Fagus-rijke varianl daarvan. Het
zou zeer interessant zijn het bodemprofiel van dit gezelschap
te kennen.
De houtsoorten. die in deze boschassodatie voorkomen.
kunnen waarschijnlijk zonder bezwaar in het QuerceloCarpinelum slachyelosum - althans in de Fagusrijke varianl
daarvan - worden aangeplant. Daarom is de samenstelling
van de boométage van belang:
V
V
IV
IV
IV
IV

Boométage !Jan het Amerkiaansche Querceto--Carpinetum :
IV Carpinus caroHniana Walt.
Fagus grandifoIia Ehrh.
111 Acer rubrum L.
Acer saccharum Marsh.
Fraxinus americana L.
111 Tilia glabra Vent
Carya cordiformis K. Koch
111 Prunus serotina Ehrh.
Ulmus americana L.
111 Ostrya virginiana K. Koch
Quercus borealis Michx.
11 Liriodendron tulipifera L.
var. maxima sarg.

(de Romeinsche cijfers geven de presentie der soorten 25 opnamen, ieder van 100 m2 , aan).

/

berekend uit

Veel moeilijker is het een vicariëerende associatie van het

Quercelo-Belulelum te vinden. De overeenkomst is. daar het
aantal soorten der orde veel kleiner is. natuurlijk geringer.
Waarschijnlijk zijn de door Con a r d (7) beschreven
gezelschappen uit Long [sland (Het punt L [ op het kaartje
op p. 153): Quercetum prini. Querceum (prini) kalmielosum en Quercelum velulinae met ons Quercelo-Belulelum
te vergelijken. De boométage van deze bosch-associaties be-

,
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sta~t uit eik (Quereus montana Willd. (= Q.' prinu~ Engelm.
Don L.) ~n Q. velutina Lam.) en berk (BetuIa Ienta L.). de
ondergroei is duidelijk' acidiphiel en ,bevat naast de Europeesehe soorten ': Desehampsia flexuosa. Pteridium aquilinum.
V éronica officinalis. Luzula campestris en mossen zooals
Dicranum seoparium. Leueobryum glaueum. Pholia nutans.
Dicranella heteromalla. Minium hornum. Lophoeolea bidentata. L. heterophylla. enz" 'Nmerikaansche vertegenwoordigers
van de geslachten: Vaccinium. Majanthemuni. Solidago.
Chimaphila etc. •
,
,Het Quercetum prini werd ook door St. A." 'C a i n (4)
onder den naam Quercus montana-Ass. beschreven. ' C a
geeft echter geenopriamen. alleen een lijst van ~oorten. die
hij in dit gezelschap heeft gevonden, In de boométage komen
hier naast eik en berk nog Carya-soorten (c. alba en C. gla-

in

bra voor.
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Het evèneens door Con a r d (JO) beschreven Querceturn ilici[oliae staat tusschen het Quercetum velutinae en het
Ç7aultherio-Piceion- Ve'rbond in. , Hetzelfde 'geldt voor het
Pinetum rigidae (10. p, 478).
Mogelijk zijn bovengelloemde gezelschappen (vooral het
Quèrcetum ve/utinae en' het' Quercetu", prini (=' Quercus
montana . . Ass.» ·vicariëerende associaties van het Que'rcetoBetuletum. De overeenkomst is echter niet zoo dUidelijk als
tu"schen de bovengenoemde Querceto-Carpineten', ' , ,
De in bovenstaande ,gezelschappen voorkomend,e houtsoortèn verdienen in ieder geval de aandacht bij de' bebossching
vail ons Querceto~Betuletriin.' Het zijn:
Quercus
Quercus
QuercuS
Quercus

. Castanea dentata Borkh~ 1)
Betula lenta L.
Pinus rigida Mill. (7)
Betula populifolia Marsh. (?)

montana WilId.
velutlna Lam.
coccinea Muenchh.
ilicifolia Wangh.

~ 'ti

>" .

.onder de náaldhoutbosschen van Noord-Amerika kan men
moeilijk vicariëerende associaties van onze inheemsche boschgezelschappen verwachten, AI doet het klimaat van Vancouver aan het Nederlandsche denken. de begeleidende flora
va,n de daar voorkomende boschtypen wijst erop. dat een
vergelijking' (S eh enk (22)) mank gaat.
Men moet zich bij den aanplant van de onontbeerlijke
nai'ldhoutsoorten: steeds bewust blijven. dat men iets doet.
dat met de natuur in strijd is. Wel is de keuze van de rassen
ván groot belang' en ook hier kan de plantensociologie in de
toekomst misschien b~langrijke aanwijzingen geven (Verg.
p. 158).
'
,
1) iooals ," bekend gaat Castanea dentata in Amerika ten gronde aan
de" zwam Enolothla gyzosa. zij is dàarom niet voor aanplant in Europa
geschikt. De zwamziekten en parasieten der Amerikaansche houtsoorten
vormen een hoofdstuk op zich zelf waarop hier niet nader kan worden
ingegaan.
.
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, AUSLAENDERANBAU UNO PFLANZENSOZIOLOGIE,

.

,-

BESONDERS IN HINSICHT AUF NIEDERLAENDlSÇHE
WALDGESELLSCHAFTEN UND IHRE V1KARIIERENDE
ASSOZIATIONEN IN AMERIKA. '
(Zusammenfassung) .

D~e

Absicht der nieder!ändischen Regierung, in nächster
Zukunft die Anlage eines Waldbau-Arboretums zu beginnen,
war für mich der Anlass, nachzuprüfen, was die Pflanzensozioklgie ·überdie Anbaufähigkeit ausländischer Holzarten
aussage.p. kann.

-

Die an die A'nbaufähigkeit zu stellenden Ansprüche sind
hoch: di" Holzarten sollen produktionsfähig, widerstandsfähig gegen Krankheiten U,s.w, sein, ab er die Holzproduktion
darf nicht auf Kosten des Standortes géschehen,
Es erwies sich als zweckmässig, die gesellschaftsfremden
Holzarten (Exoten) in drei Gruppen (nach dem Vorbîld von
Meyer Drees (19) (zu gliedern:
'
a) Aus klimatischen Gründen gesellschaftsfremd: "klimatologische Exoten""
,
b) Aus edaphischen Gründen gesellschaftsfremd: "edaphische Exoten",
c) Aus flor,engeschichtlichen Gründen gesellschaftsfremd:
"vikariierende" oder ,,[lorengeschichtliche Exoten",
'
Nur die Gruppe der vikariierenden Exoten kann in Zukunft bei uns eine Rolle spielen.
An Hand der Literatur wurde gesucht nach "vikariierenden Assozialionen" der niederländischen Waldgesellschaften,
Hierbei slellte es sich heraus, dass man aus der Begleitflora
der amerikanischen Waldtypen mit Hilfe des aus Europa
bekannten soziologisch-ökologischen Verha1tens der auf beiden Kongnenten vorkommenden Gattungen und Arten wichtige Schlussfolgerungen über die Frage, in welchen europäischen 'K,lassen, Ordnungen und oft Verbänden oder Assoziationen die amerikanischen Holzarten mit Erfolg angeba1.,lt
werden können. ziehen kann.

Weiter zeigte es sich, dass das amerikanische winterkahle
Laubholzgebiet mit der Klasse der Querceto-Fagetea übereinstimml. während die Nadelholzgebiete mit der Ordnung
der Vaccinio-Piceetalia zu vergleichen sind, eine Schlussfolgerung, welche die Ansichen von .M a y r (18) - die auf
klimatologischen Gründen und der Physiognomie der GesellschaJten aufgeba'4t waren -

in grossen Linien bestätigte.

Obwohl beide Kontinente nicht viele Arten gemeinsam
haben, ist aber die Uebereinstimmung in den Gattungen
geradezu auffälig.
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Für den' Anbau in niederländischen Querceto-Carpineten
sind: Acer saceharum, Fraxinus americana, ,Tilia glabra,
Ulmus americana, Prunus americana, Prunus serotina, Quereus borealis (= Q, rubra) Liriodendron tulipifera U,a. zu
empfehlen, während im Querceto-Betuletum : Quercus prinus,
Quercus montana, Quercus velutina, Castanea den tata und
BetuIa lenta und womöglich auch Pinusarten (P. rigida 1)
Aufmerksamkeit verdienen.
. Die nordamerikanischen Nadelhölzer (Picea eanadensis, P.
Engelmannii, Abies lasioearpa, A'. grandis, Pinus murrayana,
P. banksiana, p, strobus, P. resinosa u.a.) aus den untersuchten Gebieten (S. Tab. 2) sebeinen in. Holland nicht
anbaufähig. Sie sind mehr oder weniger mit unseren euro ..
päischen Nade:lhölzern zu vergleichen deren Anbau man bei
uns mit grösster Vorsicht betreihen sollte.

Das wenige, was von der Douglasië bekannt ist, lässt
erwarten, dase ihre Begleitflora sich bald mehr der VaccinioPiceetaUa, (Tab. 2, kolonne 3) bald mehr der FagetaUa (Tab.
2, Kolonne 2) anschliesst.
Weitere Untersuchungen sollen ausweisen, ob die Douglasie· auch in vikariierende Assoziationen der niederländischen Waldgesellschaften vorkommt. Dies scheint aber bisher
nicht wahrscheinlich.
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