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In Maart van dit jaar werd Hans Stu.rm gefusilleerd. Vlij lcillmen niet begrijpen,
dai; we Hans nooit weer zUllen zie:t;J-• Hij was zo door en door levend, en zo •n
goede. vrie:ad. We danken Hans, voor alles wat hij voor ons persoonlijk en :voor de_
sJokgroep g'(dwees·i; is en we zullen· proberen op ua..=dige wijze. zijn .•we:cl>.: voort te
ze-"Gtün.
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Hierbij versèhijnt dan· eindelijk weer: éens ee~ ·E:ruipnieu'I'Ts,
eindelijk mier eon uiting en levensteken v~ ,de. lifJ.iif !'1ooiolo~oe.fi •.: Vele gehadden ·de laatste maanden de ronde gtjdaan ~n-yer~a.:nd met. de·.ä:.s-o· opheffing van
de s~oogroep 011 hot zomercongros ·•45, Dit lil:ff 4U.....aohter·.ons; 'èh _onz_e sjooes-roep
·is er nog. Zonder moeite is Cü,t niet gega.a""T( de nieJ..~vro lll;l.t.histórisohe l.'eorganisa·tie 1 ··die de opheffinls van de werk.groFllon·_ b0 oógde, ~):1. het. stio:h.ten van ver. so:Ü.lJ.Emde commissiûs 1 maalf.:te. OOk' he·(; beiitf\8...>1." Van de. 'Sj'()Cgl:'Oe)_) eri:i,g'Îizins twij':f'elaohtigo,
·
·· ··
·
·
.. .. " ·
Vars li,;t in ons ;~eheU~S:èn de eerste ve:l.'g'adel:'ing' van onze. •reJ;!lcgroep, op de
· ae:t'st'!. cqp.gr<;~.ad,a/5 (Dinsdag), waar o.a. Gertie, ?'..a.m Tja.J,ling', ;Ro~l,g;f en Jaap
·yi.1;Vj!g'•l?:t:ëd.,tt.t?il. voor het 'blij-ven bes·!;aan or1ran.: Dü .:Va~gad•ar~ \iái:rne"t · spóèdig
~enS ?~;~~der daoh:l; ll~t zo, .. en Waltrl.èer. ho-\; pun,~· o;p;.h;e~ ~C)~ldSOO!).f,'~G\3
,dq o#e
Z.qu komen, bèst, . WiJ zoude~ ..onze memng Y~~ópwn-..... ,J)e; ;dà~·,k.Waml·· eri'VQor ons een
.rfroo·c suco·os I De'·reorge.r4sli!:lïi~. ,ZOlt doorgaari,.; _ën" de.~st de 'vTe:cli:gx.~éjle!!, die
··dat ··i:ien:;~ten. •. .-· ·• · .' · ,.......
· _.. . • ." .. ·· ':·.'.'."' ..·' ..'.: : ,_.'.. . · :< .... ··· ·• · .
..
. , Dit all-as· iá voor oná hëel 'bela.ng.t>ijl{, '\ïn;n'b·· doo·:r het·, :Jleataim 'van iru.lke oom: lii.i;:oa;(<:Js, · w~van We· O<a• .~- een.' ill,s.eoten- 1 ·iJ;i."i;>il.i·ï" eti-áiid,-I'~V.:QgeJJo. ·en··liotanisohe
_ ··:.·:,..:,,~~~~si~>' ka;.men; · zal ·,o._ok dë sjpg_groop>1fii.a:!L' 3{ei'lèiq.~z:~:~e!1. ::v-ei'~d.~~li. · ..
· ··"·": · · ·. :.Zo zal ho'h le!lent~: ~:J; .~,JNO b.edr~'~e!:~:r:~Y-qe~,<kunl:ien worden{wa.t
'l.. ' r ' 'l:ti.l.à.sen'· t;:tE;}@._.~jèd '-i:J:u.' ~-·~ebr~d .ie ,~;,dn; Vel~~më:ziä~:p. ZUl~~~ ;:di1H1Uiil!lÎ.e_1'
et ont·,.-.!' :- '·· v~n·, ·.amda:~ het <bëatlb:iü' 'iiie .o:v,er@.plaatst. háoi't ~.:r ·.de ;.oti®uissie )~ Deza lliêlU!Em
iJ•·L .c:.;, zUUen·L~ h~t .oa:mlnd:s·s~ebiaii :V:e:e;J, in~e~. rlndell '.fà:iili.\m:'.gä:~, zoal: a ·b'V. ~on.vi:n.idige
. i1•L' · ·~ -'áJ ó~t-'~ij~oä' 1 : -,e]1 .•tra.arv~~!). 'v'-ei'4.ïnè~r leren, .~d.!iii/tii:C~qt · y~ .de :nUmmer~ ij s~el?- in
,.::...:. ·:,-''K.m!f;pii;i.emre, _di:a·.n~·?too'\.i''±i:l,i3t; spa:pJ?.p;n.-~ ·1lit'c'lhoge 11 peP:' .ii:Uimon ·'l'le llU: ·blijven hou.'. \.. ·,, • :~.<;!'~;- ,·d.b9J?·Äg\; .liiindo:!i'óFlà,delital, p.~lan me..er.<Ei>u:~.i;ln~f)Û)7aê;il.·hét .lioht zieli. (rr.einig
f ' :p'ûi>:ï;'~r}; ()~~!il ui:ti.lrg~n zUllen b}!t~r-.wp:cdelC~ilz;~.Di:~·ûi:Çingen boVo"~J.en ll1L i.n
'' ,, ·· · ·a~rer;J;ag m~t. 4,è aommiaaies. :Pl,fl.at_a. .y~nden,r•-·Ó:nz?. .mol1fi~ll:, ZUlle~ de ~'llingen ya,n: de
· oOJ.;lî!ii:?.s;te ~illlpen a lagen,· doo:r; ..ê~1f.Vg\l.dig'e :Pl~t<i.~s_ó?J c;>ilogisohe .e:x:oursias to lei-<
·a:art·e:tU~ ... llit .alles .zal tot· g'!Wolg·heÇlben, dat wo: Ei.dder;L i:q 9-e :bond stáil.ll, il1..
pla.a.t\3
ptJ.iten; wat vroeger ma,ar al .te 'V~de... . . .
.
' .
..
Al dez0 plaru1on werden op een mieterse .'ajoo".rergade:ring, di'e we Za:t-erda.g'smid·: .. - ' .,: ·da.gs I .lll;l.. de SloVJ;ti.J:J.g Va.!l het OOllf,"J:'OB hielde~, Vo.st;s'esteld en UitVOerig door het
, .. ·nimi'cre pestu'W? ·besproken. Het uas. er,m:·eöh;l;'Ei<~crü.de:ü;votae ~audelijh:e vergadeJ;'ing
···met een--wlta.llig beatuu.r '(a:LJ.eim onze· :rodaot~:tias áfuazig) on varsla.:,-->en van
··se~~, adm~..;penn.-·e:n redacteur,· die gotuigden;: diit- ·ze l!let veel hçt.aát en ·-humor
• :Ui: ''!llkaa.r gezet uarën, en :aa. enkele Jsleille wijzigi.rigán ·goedgekeurd werden door
·. ~en<b.on<ierdltoppige menigte. Wim Klink èn .Andr6 de WUde tra'den af', genoodza.alct
· · als~- 'ze hiorb'Oe vre:rden door hèt druklw ·'bol1dá'i7ork. ·aat hun zware eisen' stelt. In
. . m:i "j;lla.a:til :\~arden ·reap • Jaap V:a!l:' Dijk eh Rilël:i<i.· _13~' isel;:ozen, ' zÖdat het nieu -I
wa beatu~ ·p.est-aat uit:
J; ':.:~~--~~·..
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Het ia niet mogelijk alles op te sommen wat we besproken hebben, enige W...
tingen vind ja elders in dit n1.lllllller.
Zo ia ar
,;; heel veel basproken en gezwamd, maar dit alles zal to:h gf1!1olg
hebben dat de sjoogroep aan periode van grote bloe1. tegempet kan gaan, wa.arvan.
het baat= zoker overtuigd ia, En iadereen kan liierae.:t'l·meewarken door veel te
komen op onze uitingen en hard te werken.
.
NJN HOOG!
Tot ziens, Jaap. van Dijlr..
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OVER PL@.TENSOCIOLOGIE EH DE N.J.N.
"'ZOalá we allemaal weten, gaat de plantensociologie uit van het feit, dat
bepaalde soorten geregeld in alkaars gezels_ohap voorkomen. Riet en mattenbies,
. zonnedaw.v en veelll!los, gla:il.i3haver;, pastinaak en bereklauw zijn voorbaalden van
oombinatias, .die je· telkens tegenkomt. De diepere· oorzaak. van het bastaan van
plantengezelaohappen ia, dat do soorten, die ze samenstellen, overeenkomstige
eisen aan h,un milieu stellen 1 Onder milieu verstaan -cre dan het cbmp;Le:s van faotoren .{bodemgesteldheid, 3Uilrgraa.d, watergehalte~ klimaat, enz.) die de amge.:
,V'ini van een plänt 'tij.tmakeno Vochtminnende planten ZUllen·in waterrijke mil,ieu•s:
te vinden zijn, soorten, die alleen bij. een lage zuurgraad kunnen leven, kamen
aJ.leen in ee:r.i oa.siohè angeving voor en zo zijn er vele voorbeelden te noemen.
Om (Jen diapar :l.nzioht in de opbouw· ·van pla.i}.tangazalaohappen te krijgen, ···'·. moaten \va ons ~andere mat h.Ei't pci.liau bezig 'houden. Nu doet zioh echter de
moallijli:heid Vöör 1 dat '\te niet een bepaald sche:::p omgrensd miliau. al.s b$o~
·· tot' een·gazelsoha.p ltu:nnen aangeven. Laten we b.v. eens ·aen paar m2 van een homogene veenvegetatie onder .de loupe nemen, We zien dan 1 dat in de moslaag de
Sliurg,:aad en het wate_rgahalte heel anders zijn dan t)l.Bsen de rietwortais cl.rie
. dm dieper. De ene plant· groeit boven op het mos, 'b.v~ zcinned.auw1 de ·andere ~en
ltle~in endje dieper, b.v. wa'!'arnavel en een derde '17e':r lager. Op al d~e verfl<llU.:k.
+ende.~~pten heersen '\7eer andere omstandigheden (vochtgehalte en pa b.v,)< zo
zîen we, dat ·elke standple,àts eigenlijk >7ee:r een camplex van nlllieu• s omvat, ...
Elke plant benut· een d,eel van dit complex.
·
,
·
,Als ue op ,het l:!ar.monieuze gaheel, dat alle planten uit een vegetatie mot
~ vD:L'men ;letten, :rrordt onze .aandaCht speciaal gatrokken door het intereS..
&ante versohijru!Eil,· da.t de planten ·bun: e.igen st~dplaats wijzigen (o~a. dooi- . ·
bodeniopho~'iJ:lg en,lmmusvó~ en de verZUring
daa.l'.'van hlit gevolg is), ~
. _door ze te;ilSJ.otta bun ei.geli ondergang in de hand tro:cken en plaats maken moeten
voor andere soorten, die beter zijn ~ast aan dè ve~and.Eirde· amstandigbeden.
auooessie l!l.oemen 'I1El dat verschijnsel;. :Het mooista is zoiets waar te .nemen bij
de _vè,~J,~ van 'een ondiepe plas, die -we in een me_:n.senleettijd dioli.t aien.
g.J:"oe~tln en 1.l1 bos of hoogveen zien Vilranderen.
·
· .
· ' tn h,et kort zijn hiermee enkele kanten belicht van een pàar ·prQblem®. <gaarm~e 'de plantensOèiologia te maken hee:r.t. De "Inleiding" kan _je er meor
var. téllen.
·
· ·
.
·
·
·.
·
NU: is voor o:tis de vraag: ltuxmen·-we bij on.Ze natuurstudie ook geb1'1Ûk maltOn van
de w~jzen, gadaohten
:11eSUltaten van de planterisooiologie'l Heeft d8 plan.tensóo. ieV:ansvatbaal!bsid iii. à.e Bond'l .Als we daarbij · niet het doel van de Bond&
hot vertUlten 'Van.' ons inzicht in, van o:p.ze ke:nnis van en ·l':i.èi'de voor de natuur
niet uit het oog 'verliezen, wal. Dat moet de a.ohte:r;grond van.. ons werk blij.,en.
. ..Utb.all.l! ln • .;; ~~verba,nd lt\wl.en we geen :wete:risoha.p:J?elijke ,resultaten prcib~en
te ber~. .Belarlgs_telling wekken en 'levendig hou.den is. het voo:r.-Daamste. ·
.
De l>ed~_el.ing van dit stukje is 1 te. beto~n, d.at door v~rsohlllende NJNsjal$.ers met dit. ~oel te· weinig rake~ wordt gahoudeJ:?.• G9heel verkeerde wegen
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zijn ingeslagén. Do nensen, dia ik op hel; oog hebt .:be:pa;rken zich niet tot de_ soaiologi.sche LJet.ho:J.en en baaol1.ouw.ingswi.jzan, rJaa.:i:' passen de voorlopi~o:re resulta.--.
tèn Van de nog s·beeds in de ki.ndarsahqer..en staande \'l'Otenschap~ ~dia plantensooiologia hë~t, .
vol!l:oman ·ondOOrdacht t,oe.(l:Iet best~n van verschillende S'Cholen .
Tlij st ciak op dat in. de kindersohoane)l, s.t~) J:lïet voor niet 6 ttórdt ."TÜXeri" de
Bijl;>e;L. d51 sociologen genoeJl!d• Ik. hO()rde zelfs verlellen van,' een. sjokker, die ~
planten-111Èled.etermineert1 Het ia helemaal nièt nodig, dat i;;e Ol1fl &"eheel aanslUl;..
ten b];j M li'rans-ZWitser~~- scho_ol, o:r:s· on\'le:r:· geeste1~jke voogdij 13tellend van
me!]$an, ,die doo:r:•drenkt zJ._,Jn Va.Jl_ de me:thode. van Bramt-Blanquet, en we. moetèn cialt _
niet alles tro.t van die kant l~;omt, al ''WOrdt het .officieel é,"6publîoeerd 1 tot een . ·"
evangi?lie iJi8k~m. Laten'we nuo:hter blijven-en ee:1s diei>e~d nädenken oVer hët~èn··
we .dqÉm-. we acharmen maa:r Illet het woord 'associatie of het een volk.Olll~n .objëc..,
tiaf begrip is~ paar weten i;;à_riiat <41-t de viiltinensen het i).óg niet eens zijli airér
<ie :vr~.gj .rat _n..1_eiganlijk_ ~een associatie genóeod moet \'l'Orde"i? .
·
· ·M:Lssohien mogen '17e een as;;~ociatie definieren als
_
_.. _.
een_ stacÏium van relàtief evencioht in de' 8Uoo'ess:!--ereoks. i.n !Jen liep~ald Uitg~&-.
!itP:i:.%L?P. efix;. bu:paalde .gaogràfische :f~aa~.!'-e~..!'en b_E_g~!:_~ lr'filuaa:t; ·en een ba.. , _ . ·
l'aalde his1;o;na. . ,
__ . . ..
_ ..
_
.. .
. _ . ..
.. . _ _
. Door. -_:ae·t vo.orkomen ,van_ relatJ.e:f: ·_snellere overgangen, m1ssçhien .h<i;lt gevolg
van :h.et o:pt~'0clen V!'UJ. een nieuwe oecologische faot_or 1 kcinnèri 'rr~, een asf!Oc:i~tia ·.
V@, f\.B.l1.Verwan:te gemeenschappen af~~nr:;en. :Pa o·ver;:;t~ari zijJi _als ·min :o:t :m:eer __
11 chetp,e grenzen _in bepaalde :;;:onerillg'en te :zio!l~ .Pns e~s \'l~·)net d&rt ·.~p:çinoipe reka~ houden, hebben 'iÎ!-deJ.:).l)_gen enigszins· houvast_. Dá~. zit ,er iets ye,:r.r. hei; we~;~
VlUL de zaak in veri7erkt,· al:s' we dàt :niet doen, ku,nnen rro 'rrél tot· i:tJ; het · oneill.d.ige aan. het indelen blijven, met het bijslE!pen van dif'ferenti ..erenda soorten e.d.
Een ieder kan dan zijn eigén systeem maken of er is eon a.ü+.oriteit liödig, die ··
een bepaàlde :i.ndeJ.:ing bindend irerlLI.a._art I
.
_
·_
_
_. . · ,
· Het assooiat:i.ebagrip gaat voor ons vervagen, als we . zien hoe met. de. verandering van ga.ografisohs :plaats . en daarmee van het kljmaat en de historie de va-'
{l'eta.t.ies ook veranderen. Associaties gelden -eige>'ll:j.jk alXeen :in een beperkt kli-_
maatgebied. ze d:r-agen altijd erg het silempal van de streel!:, waarvan de opsteller
is uitgegaan. ·Als we alle buitenla.'ldse "associai;ies" op ons land toe:;;>asten, zou_
.. jil ·oij_na geloven, da:t er bij ons weinig of gee:.1 goed ~nt;u:i.kkelde gam:eenschappen
voorkrra,menl
. .
.
Tèn slot·t.e hebben we nog het volgende interaseante verscr,i.jnsel, dat een
.. ernstige waarsuhuw:i.:ng is_ tegen ondoordacht opstellen_ en gebnûlc maken .van asJ30.;; ·
oiaties •. Reeds in een beperkt klimaatgebied als het -onze blijken sommige planten.
verschillende milieuam~litud.or s (de uitgestrekt.:'c.ceden van· de milieu• s waarin de:
... planten groeien kunnen) te b.s'bben. Zo beperkt :z.o:.li:l9dauw ·zioh in de rietkragen .
van ~e Zaa:use vene:;>:- tot veem:l(;>Svagetaties, t,eJm:i.jl .daze plant in endere streken.
hei'ElmEÎal :rüet aan vaell!!los gebond.en is. ~[ala.ti-s godraagt zioh a:ila.loog: in de .. . ·
-Zaanstreek orrtinaal in bep!'-alçla 'vee:nmoavegetatiel'l, in het veerigabied hst Hol ~ij
Eo::M;enhoef eyenals Zonnedauw in gàzelacbap -van stt'L-:'lllia. en schorpioe:mnos, een yel,\0.
.. ~an~ugsstad.i.'\llli voor het qpt:reden ·van veo:no.:1os o In het HoJ. zien we veenpluis. temidde~ van· ua.·te:cplenten groeien. In. de. Zaanse venen :LI3 . zoiets onbestaanbaar. .
:0~ versch.i.jnt d~e :plant pas in h?t veenmoa~t.adium. JJit_~les zou erop kunnen
~jzen, dai?__El;ól_B_~t]_J._atJ.es en suoce_s_fl2:.~~~o4;!.!:_~~~-È-!.~E_ël~e 'uitgang:sillil,J.eu• s van alka.a.:l:' verschillen!
·
·
·
·:::._. AlsviebÖ'vëïiätaa:rïde definitie nog eens be..'r.i,iken, _komen na tot de oonolusie
, dat een associatie milt_.of meer loca!U "i.s naa=a'te >ve onze bepalingen enger. of
· ~er -nemen, He·t blijkt dus 'll'el, dat het e.ssooi.atiebegrip .'Qij or;i.tisQhe besohQuwing <!ia~_ :':'<ikka.li,ik is. Maar tooh praten scra~:i.ge NJlif-::ers .er· ç.ver, alsof'-het
.. , · 6'1~ .objec·bj.e:f is lUs het begrip hond en kat.DtU; is· ntet, erg tè verwonderen, 'WO
.mogen hun dit niot al te erg aa:nrekenen:, want oudel.';;), meel! ei'varen sociologen,
lia.e.r 'Wie dooJ? :HJJ:i-ers als autoriteiten -;mrQt.: Opll\'zien; ge.an hierin voor 1 In de
11
Inleiding 11 -.-10rdt b.v. gesproken over .aollOurJ?ent:ia _tussenassociat'ias, alsof
ahstra.oties.11et elkaar oonoUl1reren kunnen i.:p,.v. d_e afzonderlijke plant-ën. ·
0

J
j
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het 11 0ve~ichtnen "TÜx~~;, _alsof alles uat. daa;rin Jl.t~t
. defi:rilt;iëf'·. :i.s en van toepassing op ons land• Ilt dtn':f'. tê· be'I'IBren, d01ï het .'!Over-. zicht'' ·al-t;hàn.<J ~Jat veenplantengezelschap.pe'!J. ·betreft, .PJ.a.rdeloos,. (Voorbeelden
:, Zu11e~?'()geven \10rden in !'Ion uitgave _over .heî! _Ho).: ~11: i1~ .pan s2c,. qeiqhr~J~ .v~, "'·"
enkele Zaanse ·\renen). Het grootste daal l.S overgenorne:tl:va;a. 'l.'fu::un. Reel -t.e:rég};].t ·
.. hoq~d~ ik. iema~J.d. spreken over een assooiatiëu~el. Hoe meer Je jo l:let l;l.et
· vaenond.er.zoek "c<:mig h.o11dt,- des te ni:w.de:r. kari. je aan··ao :i.ztd.e1i:ilg van·.hc~t.- 11 0\rar-
·ziohtn een tau:11 Vap_tkn.opan. De niauue ·subas.s'c'Ciatias Van'onza"bossen schi-j:r1;an
· :!)eik q.ubiaus :te zij~ Eall: ervaren socioloog vertèl.da me, dat hij er .nl.'et u.i't. ~i:on
kóme:ri» toen hlj er zich in ve;cdiepte. Sociologie ontaardt :l.nde Bond to·t _de :ri!')in.ate .systematiek en· dan nog wel systw..at:L~, dia "he_leilaal" op losse ec:lu>oevel'l,
staat. Heel gm<iohtige beschouuingen heb_ben we._ili Krui:pnieum3 ~en lez.en hèle.. ·_;m.aäl erop gebaseurd,· dat de systematl~ van 11 ~e~'~ on .het 11 0ver:dcll:t'l juist is •
· Sucoassieschfllna' s werden klakkeloos daa.rbij vootgedi'agen. Zo· k:i:i.jg_:' j'G het geval, ·
da:t een ;na\iq o:pgëstelde assoo'.i.atie tegelijkertijd' initiaal- en· ei:rîds:!iadi-i:liiL:is,
~11aarvoo:r dan aan. '1/"er:n.u.f'tige lzypothcse te hulp moe:t kooan. En dan ·t:;a begi:tineiCmet
--sociologisch. de lll.l3tigstfil gezelschappen· uit onze VCl1.Gn; de UoÜ.n:l.onassO:cl.aties I
· -· De men.i.ng schijnt bij s=igen te heersen, · da:t elke constante oO!llbinat;i.a een
assooiatie-t.mg heten. Als TÜ.xen z.o•n combinatie tot-' associatie·'verhevan heeft,
moet je voo:ràl zorgen, dat je, zoveel mogelijk Va:(l zijn kensoorten :l.n je o_pname
hiJgt •.. sleep ze e.T maal! bij desnoods! Allen zogenaande tYJ?ische beg:roeiingen,
·• diMgien d:l.e in je· soo. lq.>a.am te pas kruen 1 moet ·ja· opnemen en n.i.et te veel letten
ua:t daa.rbuiten ·te zien valt~ AnijiJ je ogen maar dioht vool!" het feit dat een
1
heleboel J~onsoorlen die naam. niet verdienen. Vooroo~delen gewekt door. b.O"ITenge...
1
·· . noeillde ·geso:lu>if'te:n leiden zo . een. ha:rdll~lüdg bestaano: Opnamen worden gepleegd. en
1
··~mO:o~ n&::~.on.voo~·zi~ en man is ve~der tevreden!
. .
.-. ·ob'~'ti~f t.o.v. een systematie.h; ~runnen WG moio pas· wrden als we er een ,
. '." .. spo:rt van mälwn 01:1 zalTeel mogelijk heilige huisjes i:n de 'VQ!n van het ·hestàall
·van· kensoorten~ associaties en successieschama•a'o.mver te uerpen~-Iri Ko:rtellhoef 1
. he'bben-"ro dat oo~~: gedaan. We maak.te:IL ·b.v. een opname ïTan het Fil-ip·endtuatum mat
vaal )!IaJ.aïd.s. Ook onze eigen theo:riÖ:n. 3 onontbeerlijk voor het :dohtiltg gevèn ·aan
oná ue:cl~ moo:rt'Ä"'l. we zo. ongenadig_ mogelijk aan een oritisch onderzoek. bndeJ.ve.rPen.
·.Zulk wenk is achter pas gesoh;i.k;t voor iemand· met Gen •wetenscha:ppe1ijke instel,...:·
. "li.l+g en fian >rètenscl"Japsbeoefeni:ng konio:ri >l'einig melis en in hun NJ11-peniode toeo-' .
"\va:kOJile.n· dus .tot de slotsom, dat l~.lN~Hjolckers zioh niet :m_öeten vagen aan J;laihfok..ken en _verzorgen V?-11 assooiàtias· en. P.at . z·è maar -aan zeer bescheiden. gebrirlk -Dioe'·ta~L.m~f3:n. "Van ·di:rlGell: als het "Overzicht" en 11'l'Üxen 11 ,: ~t"eniati@k·.:moe·t -niet ·ons
· . ' doel'· .nijnf maai' het .verk:r:i.jg~n vár.. i;e.~i,cht~~li __~à cat~'lruu;r van :plaai.'t.èia.g:eze;l.sohap....~
-pen~ 1.n de 8EUllOl'lll8,ng Jr. et de_ ~actoren bodem, klimaat-; 'ireer·, mens~ .historie en in."
· :het verloop va:n. de successie. Dat a:).les zijn onde:cwel!I}en binnen het 'bereil\- y~ de·
··· · "b.esoheiden miclcj.olen1 die .NJN-ers ten dienste' s1;aan• Ze· versohaffen ·'1/"eel·· meer. 'ITol. ·.. :doenin~t: dan _de associatie:folckei-ij. f,a·han -.;Te afêJ?reken 1 dat we na:mon voortàan ga.... brilik9n o.m bekende homogene vegetaties ;k.o:ot aan te q.uiden. We sprc.'r.en dan -van ge·.. :·. aeleillûi.ppen., tarwij:t we de naam gameenacl>..ap :cese:mrel!en v:Óo:r goed gefundeerde. as~-·- -s'ocia:ties, zoals :het 11Eike:n.-'H:aagbeukenbosst en: het. 11 Eikenber.kenbos 11 .-Da l~ä#·van
..:.-:.,.U;tl,t: b~toog isll dat we in de liJN- op
sjol.l:g'ë'\?iad da· veel:.b'etreden paden, 'die uit:,-,. ··lop.en _op onvo:cant•roorde, zinloze fcl:ke.:ij .en. varzc:f'f?i:pg- v~ .ass·oçd,apic,s, "moète:n..
.;.:;. ::. :. ( verla't.~;-.1. ·en nim:.ue. -gegen moeten i.;1.älärui1 .wàarbij we ons niet--door vo6r.opg<ozette·
•·. m~mi.~G:p.. l~en bej.nvloedan, maar d,e nai;uül: >feer geheel_ op ons latap. inw<~:clton,
.. · , '"U~;UU"Aoor. )Ve_ steeds meer tot het 'besef van da"g'rootBhaiêl e:wan en van on2:e baperlv. ~13- Jeannis k~en., Niev:ua· wagen ve:l?eiseil. ID.euue :m-èthodenï methoden, die ondertussen
_pok .n:i..~t tot, mod,e gamaall:t llJOOtén·)vór9oen, ·.
· ....
'.. · ·.
._,_
.·
.... : . :i3;Lj ile ·veenstudie is 'b.v, ~eel :te~~zaàm _en nuttig gebleken het. maken van va.B'~}ï-~'!liedoo~snfiuen, zogenaamde transsec tw. Op duidelijke, overzichtelijke· wijze
Worden daarmee zórieringen vastgelegd; clie we ···oi> theoretische g'lionûen god~iteltolijk
aJ:s successieillustraties mogen OIJVattan. Zo hèbo"eh ue ·in Kortenhoef en in het ·
Hol een tr.cmssect gemaakt bij een trilverlan.ding 1 vanaf open rmter tot moerasbos.
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- 5zien \le in de tabel ervan uelk~ pl~t.sEGl de afzonderlijke planten in de
zonar1ng.innamen, Sommige soorten hebben een oe~crkte verspreiding over het transseot, 'teru:r.1]. ·a.."'ldere over de_.gehele lengte voo::~il:ouen. Duidelijk zien ue . dé_sprongs
' ge~djze- ovet_gang tussen de vegetatie met .ronde- zegge ·:nàa.r de. v'aanmosvegatatie.- pH
metingen uitgevoerd met lyphaanpapier ~~en het waarschijnlijk, dat die over-.
~·aan de ver~ende werking van hat vee=os te 'irl.jten _w-as·. Bij het Zrret bij
Worroer ma~tten ua transsecten op rietll:rag~n van varschillende ouderdom• Vergalij~
ll:ing G.aarvan laat zie_n, hoe- dergelijke oevervenen zioh ·ontwikkelen. Prachtig
wordt· dan· ook er mee ge:Ï:llustreerd, dat ·in eon bepaald- staditim de zone langs de
vaste oever in ontrr.i.kkeling aohterblijft;·geromd door I>eriodiell:e overstromingen,
vim alles kan je met deze 'methode beroilwn,_ als. je je verstand er maar goed
bij' gebruikt. Oàk moet je natuurlijk alle h0gère planten _e:a mossen goed thuis
kunrien brengen. Ei-g belal'lg'rijk is, dat je zovool moe-elijk oecologisohe g·agéyens
notáárt;. gronduaterstand, .pH grondwater, pH modlaag1- de v<>rbouding van even~:uele
kuiltjes tot die van da bulten, de hoogte van- de bulten, de pH in vcrschillende .
>Jartellagen,_ planten, die in die lagen wortelen; enz:.· Misschieil·zijn diepe onde:L>g'J)Ol}dse org?,nen mü de oorza~, _dat versc}4llende ve·enplanten :over _uen breed tra,jeot· :i,n :de:. sncceS.sie: voorkomen. Qàk dat zoudon ·we -·eens --·na moeten speuren.
.
B:l;j liet bestUederen van wadbegroeiingen (afhankelijk van velerlei m.sseJ.ende
f'áqtél;v_en) werl!;eil transsecten oàk zeer instl!l\ctief •· Daaro~r schreven _T.jeerd
Iti.ef(ValJ, iridol a.1_ in Kruipnieuws een interessa:n-t· stuli:je • ..;]jr blijkt ooluiit, dat·
de: ch-·o,rii:ilgers z:j.ch niet met het afgren.zen vli.J.1. assoéiaties konden bezig houden
(het .was ook· het >Jerk van een dag Red. ) en dát · za -door·. op hat verband mat· oecologisqha·facto~en te letten tooh aardige-resultaten vérkreg~n.
---'·Ee:ii mooi'·oaderwarp dat·erg gesch.:ikt is voà:v mën~en::d;ie··in het cultuurland..
s'Chap :-sjoltken willen, ia het m~on van opnamen:·lailgs dijken, waarbij de begroeiingen van N- ·en Z--hellingen met hun versöhilHmd miaroklimaat met elll:aar vergelè,..
\ken '1'1orden.
·. -: .. ne.'seizoane.s:peoten van dijkvegetaties zijn. :oàk-·arg·::tnterassant. Troumms soÓ:I::ölogie gekoppeld aan phaanologie is een bijzonder boeien<! ·onder\verp. Niet alleen
boih;en, oàk ueidèn en venen vertonen zo. Zonder er- rekening mee te houden zullen
iife·
"do meeste vegetaties nooit een exaot beeld- kunnen geván.
"· · ···we zien dus duidelijk onze weg voor ons open. In het· vervolg treldcen >Je ons
niet te veel aan van alles wat ons aan aàsöciaties ópgedist~vordt. Alle homogene
vegetaties zijn het opnemen traard. Ons eigen gezo·nd verstand laten we warken.
Niet systema·l;iell: is ons doel, maar he·t Yerkt'ijgon van in:ilicht in de dynamische
structuur van plantengezalsohappen. Dat is 0 o~1. <;mderw~ wàaraan geneliaties van
;N~-el~a j~leizio.r kunnen 'beleven zonder· zich 'beh::;~orop_el:1- dood te staren op een systematieli:' die. all.óen maar ·nodig is vo.m1ege de 'be"J?.ïrkthei<i; van de menselijke geest,
die niet alle:3 tegelijk omvatten en doorzi':ln 1{.8~~·
· ·
·
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-6Wijh ..:3bben hl ?T :'-us het stabiele eindpunt van e c:a. 500-jarige s'Uooessie. Wat zich
in die tijdsverloop afgespeeld heeft zullen \Jij zion 'Uit een 'poring in het verla.."ldingspakket, die verderop in dit stukje behc.:·.:;:;;ld wc,.:.-dt.
·
·
Bij daze oersta vervening is. het . niet gobl•.)'V'•Jn. Uad.at de veengaten uaar
land waren göwo:::-d.en 1 zijn tot dan toe onvervöoi'ld eebls'ion stukken in 1833 1 ).835 1
.. ).843 .•m later in 19J.4-J.918 en: in 1943 vergraven. Ook deze vee:ngatèn zijn ga.aii.
"'"' ·:·.·- ve~J..anden en. hot gevolg hiervan ia, dat. er allerlei ver.l.and.ingsstadia in goed
<:, .. .·:·: onder:>cheiden en ho!li.ogene stuldten aanwezig zi·jnc
·
. . - .. · ...
liet merendeel ·van de begroeiingen behoprt, tot. ~'lot Mag-llooarioion en Caricion
·f'uso~1J 1
tot' de.lagè-Open en hoge-gesloten Jll00:t·~i1st~•Lt.[Gl91i. 1 die. het besluit
·.vormen ·Va.I.L ·de zo verlanding. Deze verlanding h0cft 7-ijn 11e€;-in in· een P.b.ragmiti on
· ))egro;Uing, waa..;in .of holpijp of riet dominant is., ·ni'lf lants·to kan van toeval
afhan};:.olijk zijn, maa.:r .wij zien de regeL'llaat~ dn"t .de 'onéüepe . gaten met holpijp
. di!)lr:;groeien 1 . d~ diepere vo.ak met ri:e'ti: ··en ma-t;t,l.'.Jb5.os. In ·het oog moet uorden ge.. ho\l,deiJ., _dat rbt zic.h moeilijker verspreidt dct-n hc·lJ?ijD• het vo:I!!llt geen zaad •.
J)oor.l~a·i; verschillend uitgangspunt, Tiet of hol:pi.j:yJ t.::ec1d:~ ook dadelijk een
spli'bsing in. do ·suooeasie. op: in de diepere gc.t;:n m'lt de riet-illatt.enbiesbegroeii,ng .<mtwi.kkelt zich 1 mits. de gaten groot geno;:;g zijn~ de plul:mzèggeg-emfilena~hap 1
Q.ie Jl!6t domi:r.antie v~ gagel in een laag-open inO~>:z!·i.ostru.wéel overgaat. E;:i.e:!!Jdt
ontstaat. tenslctte het hoog-gesloten moerast:;.•ü..vweJ. met; els <;;;J. grauwe uilg. .
:(.n de .<mdi.epe o:f kleinere gaten daarenteg\3:ü volgt op de hoipijp-begroei;l.ng
een Iïtagnooa.!L'5(~:~onbegroeiing, waarin waterklav"'r do~i::J.c9.l'lt i.s 1 en deze begroeiing
g~t 9l? :;;ijn ue=t ovel-,o in _een Carioion fusoa;o;.;bog>.coeH.ng door he·!:; .dominant w.or. den 'IM de moslaag (Muaoetum) van sliertmos en schoi-:;>ioorrûlos en puntmos of van
ve~=os. Deze . T\lossen ve;cdringen uanneer ze do'Ili:r,:.\;tt ·w-orden~ holpijp, snavelzegge
!'Jn wat.erklavoro In het. Caricio!l :f'usoae ves·tigun. z:tch gag'Ell,. dophei, struill;he;i., _
· ll:rui:;;nd.J,g en els, waardoor een laag-open moorast:<:>t'.\7e•~l 01Tb-staa:l•, . dat op den d'lllli'
.eon :lwog-geaio·t.en .moeraastru:weel vormt met els". g:.:a"J:\7";-. e:"l gëoorde wiJ:g. Voor ·
.. '1'/ie dit JP,et go.:ooft 1 volgt hier· een boring i:::1 O&n zod.eo. ·)).;,zo droeg als eindf!ta.dium een hoog-@'eslóten moerasstruweel van ela, e.f':lj. oohte:i ge;rooid was ·te~j]; d&
bod~n opgehoogd werd:. gevolg: een naar b).a:uug.eu<Üg,:a.rl neigend hooilty.ld •....
~
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0 1 60-0 1 75 · els-,.. dophei, uate:cld.aver, l:.r;üpwilg.
0, 75.;1·,10 'lls 1 dophei 1 . waterklavers kWJ'Ol, · stru:ikhei 1 haàrmos; puntmos
1 1 10..;1,60 waterklavar, zegge, :P,olpijp, ria-~.
1,60~1,70 veenrest met els •

·o1 oa-:.o, 60
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. Voor ik_ n·l, eohtar verder ga 1 moet ik kle1w 'bl;i:mnnun. In he·t ·voorgaande trèrd
reeds enige ·ma.len het begrip Dominantie geb~~t" Het bleek namelijk niet mogelijk
··de voiis'ens Frans-Zwitserse methode verkregen :r:os;Jl-t.aten beVJ?edigend volgens de
... ·.methoà.en vàn deze sohool t.e vert7erken. Om een go;;,è. inzicht te krijgen in 'de ·qlio,.;.
•·'-·oessi..:· -en·-sys7.;amatiek van ·de gezelschappen VD.11 c:Js ·gebied moesten uij de ·gage.;.:
vans 'boslist volgens de. methode van de Skandi!!..,;·d.CJoha sohopl verwerken, zij l;l,et
.@.n ..9ol'- enigs~,h~s met de Franse slag. Daar deze sc:~wol s.J?oëd.ii:nl inet de begrippen
:Oomina:a.tie .en golaagdheid werk.t·1 en do F:e-.z;,,:· sc.h<JOl d.e :n,e.druk lGgt op de Trou,u .
·Ein de presentiu. als syn:tb.&tisohe ll:e1merlten 1 .m::>0:t.Qil w:lj' Çlozè ·.begrippen met elk!;iar
vergeUjken. Daart;oe · h'"'ti' ik l;l,et volgende sche:'~ü or;goateld~- d.at ·men· door· biilt· go()dd
te doo:t'denk.en · le'ITen in kan bJ.a21en.
·
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Hoge presentie .
lageÎG.S •. ·
.Associatie

Hoge presentie...
hoget G.S.

· · T.rouw

lJ.i~t\vitule soort
/ f.'JJ~"!: ·

,;c:"/

vitale soo:t•t

D~llllJ'JJ!. ~-

Q.~yDHE~Q

./'1 · 1·
·· .,":"'...._
Periodiciteit
l opname
Hoge G.s. Hoge sociabiliteit. 'Hoge vitaliteit
associatieindivj,du.
G.S.
Gecombineerde Schatting .. abundantie ·•· á.ominan:tie in Fr.Zu., zin.,
De dominantie in F:r:.~w •. zin is een ana]:j"tisch kenmerk: het aandeel dat een
soorl heef't in het bedekken van de bodem. ll0 :.Oa;xi.na:ntie in Skandinuvische zin is
het merkteken, dat op de gezelschappen ged:i~likt ts om hen van aJlmar ·te onderscheiden: het ove:clleersen van een of meer soorteL of van eon. boJ?atÜde laag (b.v. str1.1.ik
of boomlang) over de ·rest. Door onsaanvolmaakt UM.rnemingsvermogen klumen wij 1.e
dominantiegrenzen niet meer 11 op het oog" treJ:>ken, tenminste bij een fijner ontleding van het landschap dan het onderscheidGn VD.n zoggenbegroeiing van bos. Er
rest ons nu niets ande:r:s 1 dan het gehele gebiod plekje voor plekje te analyseren,
volgens een min of meer exacte methode» ·b.vQ do Fr.:6u. met welke wij G:eoombineerde Sohat·t;ing 1 sociabiliteit, vitaliteit e11 gelae.grlheid·-Opnemen. Wij doen dat echtter niet, maar klampen ons zoveel mogolijk vast en nemen· elk pleltje op 1 waar ·wij
de Dominantie zien veranderen, terwijl wij.'.hat gebied systema'tisch afwandelen.
Brengen wij onze opnamen in tabellen, . dan springt de· Dominantie sche1~p ~
voren en uit deze door exacte analyse en syntho-so vork:t>egen' JJomhlàntie, ·vermengd
met het door uaarnemi_ng verkregen beeld 'Tü:rrt zich bij ons een innerlijk· beeld ·
van he·lj gezelschap. Tevens blijkt uit do tabel, of ar t.rouwe ·soorten zijn, die' '
dan helpen, om :net gezelschll.p nader te type:ren.,
. Do.t het verantwoo:r:d is 1 het ~wa.ar:topu.nt• bij de Dominantie te leggen~ blijkt
uit het schema: indien bij de analysep duel J.n do o:p:mlllieo de· GoSo of soc:i.abiliteit
of vitaliteit van een soort hoog is 1 dan noot zich dat; uiten in Dóminantieoii).dien
bij de synt.heae·een·aoort lloog>-present bl:!.,jld; on tevens :d.jn G.s .. hoog 9 dan bete,,.):ent dit Dminantie •.Is zijn G.s. laag, dru1
ons zijn hoge presentie niet veel
.,.•,,_,Vertellen:~ misschien blijkt het dan een vom• grotere eenheden ·trou;Te. soort te .
zijn, misschien ook aan relict uit een vori.g si;o.dhu:r;. va.n de successie •. Indien bij
de synt:heae een soorl trouw blijkt, en het in eon "l'i·talo. soort dl.'.n moet ziçh dit
uiten in Dominantie. Is het geen vitale sooJ!t, _la.n is en blijft :<:ijn trouw voor
ons ee:p. belangrijk kenmerk, dat wij mei; Vl'GUgdo _·bonutten om hot gezelachll.p nader
te typeren. Een voqrbaeld van llat lnatst.e is }J.L·rt ors:::Udeetj<> S'tm•mio.,_ dat. niet
vitaal is 3 ·m= trdu'W aanhet k'usceto-C:a:cio<:tuo:l lnsi.o:JnrJfll:O~:

=
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Nu .de Gelaagdheid. Wanneer wij ·een .bogroe{i.ng me·t twee lagen aärrtreffen» . z~
als het 1/i.usoei;O...Caricetum lasiooarpae, met oen ::wslo.ag; van .schorpioenmo~:Jo .. :i'slie:irtmos ·t· puntmoe of van veenmos, en e;;;a ""J..'uid.l=g 9 'iaa.i-~1( !l.raadzogge dominent
.is ··aan. moet··men dfi.t ale· een koJ?peling vru1 d<J ·t.. me g'6Jl!oenscllapJ?an ziel).~ een Muacetum :en een Caricet\:lmo Kant deze koppeling in àe. aiTert~ligende mee:çde:cll~id.'V!\ll de .
opnamen voorJ. dU.<!· -~:Q. veel meer dan 5CY)6? dan maf?' G.c:n Yan systematisolie koppe~ing.
spreken e:n het gezalstlhap naa.r deze twee f.':G'~H):>l'-Elor,.a,ppen noemen; .Musqetq-Carl.oet-wn •
. De no.am Musoetum, l'j.oewel ~et erg sierlijk:> Heelt d.1.t voordeel~ d().t me!t bi~ een
s:pacifieke dominan"j;;,e van eoho;11:pioenruoa, s1io.rlmos of:'. veenmos in. d,e mo13la€1g niet
vervalt ·in Soorpidieto.-; Sphagneto-. en CaJ.liéigoto-,Carioeta, eà:n:~ge;ving, ÇH,e
liien· 'in het veld ·wel .ll;M gebruiken, maaX' dia in een q>Te.rzioht een vermj.r:rende veelh~id van in de grond .g~lijka gezelschn.:ppen veroürzuekto Wij besoh.ouw~ri. a.l:;J..e· blad·ruossën ·dUs aame:n. aJ;s dOii:I.Pa,nt. .·in de moslM&:. ·
. ·
·
.. _ . :-- ...-... ,
~ ,_ .
.])Ü.et alleen soOrl;eJi1' OOk Ten bepaal i!(> 1 '•.Jé tau dom;Î.~t zijli; Duii:Ç ~j- ~e~; ~
~L

. :... .

gezolsoh.O.:vpen ~n&.l1 de doninunte:n be:nóol!lén,.. J.'lOet::m ~rij dan àns het gezelsCJJ:uip
nuar do .doriiliante :tiJ.uE;" benoonon.• Dit i s hei ÓNal bij do stl.'\rl.luaag. Wrumee~ doze L'leo~ dan 2<1'fo g-o.ut bedekken, noenon tr()···:tmoo: .don.j,:mnt en noenen do bet,'TOeiine;:
struwee:J., Do soo~ten 1 onder du stru\:r<>lull .[j'eno..:L<d 1 zijn dus niot: û.P!äiila.nt 1 Baar
ÇJ.e lo.e.g;~ ·.;uarto0, zi;l be.'1.0ren 1 is domina:;J,t~. 'l~ooh zijn ool:" do soorten va.n lage
. struil;:lac.u en ·lianen gogCNen, ondut 2:ij Ed-er· :-p~ri)Gx·end· 'zijn.
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Op.t;ol?6ld~~

.. , .
hèt
\7Q;dt no :üO[; de lij st
:vo.ri> do
toe. f,"Glioht~ l!'pt :nadrul~ wijs ik orop 1 dat o.lleon .d3.e..,gozelsohappen onde~ d<;l verbonden
opgenoHen ·id.jn 1 ~die in de Gagolyol<ler voorkoinen •.. Dus de Ve~bond.èn ·zij'n :niet vollodi[;'. De. dadelijk O:n.cler de :lD.lli!I van hèt [S"Gzé1sil;hEl;p. of 'vr;iii. ·.vflrbo:nd of Orde .goesob:ro
ven som..-téii zijn ·Donino.nt0 soo~ten, 'trouwe· s.oör'0co ·zijn ·apart aang"Ggev<m•
~
Bij hot verrrerl>:Oi1. va.n de opnruner, ·blecli:: èir dOlt soherlJ ondersoheidelll i!,'rOûJ? op. .námen .te zij::J. met· g'oooinbLwerdo dooilUU1.tii!3'·''VX1 yndderi1s· on dro.udzeggo 1 terrrijl de
draadZ!3g'b1'f> o.ls ·-tl:•Qoda. dOOtine.r~:l; SOI!l.S Ve1.'1i"c.n[;E>J:i: ..';T2.S 1oor r;ewone zegge of l:!O(iras'Vo.ren, Vatten wij pa:l(leru.s o~s eon ka&,"llooaorioif)nsqort e:1. .dro.Udzegge, ge\7cne
:.. :z";ggl'l 'en moero.svaren als Caricion-f'u.soaesoiYL'têm. · OJ?,
.. "
·. : · ·
:'·
Er treedt nu· f'o.oiesvOl."'lli:ng van IJadd.e:M.w on: faoi<;Jsyóroing van t;'~>.rcli.o·. zege,"G i.J.1.
dit. paddel:'ltS-draedzer;gag-ozolsohe.p op. ·B~achton >Tij dus b.v. dit gezelschap bij
het Mc.gnooo.rioio:" O'JldG;J:,.~·de.tl. zou dit Magn(loarioion.-·gezelsob,ii'p een faciesvorming
in het Caricion f\tsoae hebben. :pat kan 11ie'G, H(lt is étu.idelijk, dat dit t;;"'zelsohap
!'let. zijn ene been in het Jii.a[;nooaricion 1 ue·t zijn a.nde.r,. j.11. het Cario·ion f\1scae
st.aat, Wat in de successie Laflnooarioion.-Caricion f\tscae bt,:tee stappen·l}"'ue'ltrt,
:gnà;t hier in é6n stap. Wij noe·l;en dus dit niat.1\~o gezel:aÇJhttJ? töt een nieu;-r·.~verbond.
rekene!].; het J1.1:1.oion SU:bnod'ltlosi, systuDatisoh tudsen hugnooarioion en Carioion
· f\i.soae instaa.."ld, Voo~ de af:li:omst va.n het Jm1oion subnodttlósi \lit ll.et Phragt:tition
. pleit het veel voo:Ckomen va.n riet, Ook onde;a. hQ10 ka[,''llOoe.:t:!ioion ··is aóhtci:l~ ...cJ.a gezelsChappen tussen haakjas het veel "IToorkousn v~ enk.ele ·?.oorten 1 d:i.<l af.li:GJrJst V(:)'J>ra.den, ' o.a."lg'egeven,
.
.. . . · ~ . :. ~
.
·
'·"'' ·....
. M<?l.l ZEÜ vameedolijk goed doen, on het Carioion. :Óavcillia.nae'; OJ? te' heffen en
met .do vrijkoo_oncle kensoorten het Cario.ion f'u.soao .::m :1.e·l; lall@-OJ?Èm moerasstru>leel
te typeren,
· ·
~~ ·
Mocht ].!lon ooit ne;i.g;i.ng krijgon, on l!iagnooe;:.:>:i.oioi1; Jm1.0iÖn sub:riodu.losi en Cu:cioà.on füsoae in een orde onder te 'brongGl1~ 1 dl'\11 zullen,. LlOeraswea:orik ·en• neeraswalstro h.iervoo:;:o goede konsoorten zijn.
...·: ,.
Voor· \;i.e er de moeit.:; VEU"''. het nuslac.n voor G'ver he~':ft, vo:t.gé~ :bier ':i!n lottors
de suooessi~s 1 die mogelijk zijm

A, Blo, DI, DII. ,
·~
.:·
A, Bia, BIIIa, DI, DII.
'··
,,;;:.::
Ne ~., Bib 1 BIITb, DI, DII.
· '' .••,. :;:,,.,,..:J:~1
ü
A, BIIa,· DI, DII.
. ..
.
,
He~ is j=er, dat hter geon tabolle:1. gegevfln. .kü.."'l,ne•~ wor'èl.exr. ~Aan :a{il· andere
lmn.t is het' misachion \7el I'Ulllg'OlJ.!lJ:l.l'l. 1 on· de resultt;ti\'è;t?');.e· kU.n:nen. bcli:i5killi·, zonder
door een stortbui van gegevens ov0rvalle:!J. te :wor.<ft;ln.~ ·~· .
,.
·'. ·. ·'! ;:~:
le
2

i·

:I·

·:."'·

A. fl.E:~~~~!9~•
~iet ·(Pluw;:nitis

;

·.

moeraswederilt (Izy's:i.Do.ohia tb;)Trsif'lora)
moeraswalstro ( Go.li\lffi palustro)

I.~~~~~~~~~~·
waterlU.a.ve:c· (Uenyanthos trifoliata)

,..

.

;

~j

'.:,..

.' :.:;. ·:;

oomrii~s)i ~-0lpijy:. (_Equ~i;su~~ ·l~q~~J;~;.''':,

B O;rde Q~!~~:_l?~!~!

-

.

· ""···:.·~.
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a) He1zy-antheto-Carioetum inf'.latae,
Fate:i.tla:ver (Jiie:nyanthes ·tx>if.) + sha.v;3lzegge (Ca:r.ex: inflata). Troum
vee:r,pluis (Eriopho:t'Ulll pol.ystach;•n.m). In 6 van de 14 opnamen kopl)eling I<!et moslaag· van sliex>tmos (Ca1.J.. iex>gon stram.i.neum) + schox>pioe:n,..
mos (3co:t'piditun scorpioide~>). (7e<Jl holpij11)

b) Muscetci-Gnlietwn palustx>is;
. ..
.
.1]
· moe:rasrvalstro· ( Galium palustl:'~) ,.,. i krûiperiil. struisfii'a:s (.Agrostis
oani.na) .- In 4 van de 5 opn. ko:piJe11.Jig met -moslaag van sliertmos
··(Cs.lliergon st:ram.) + schorpioenmos (Sco:rpid.ium scor11•). (veèl hol. pijp, waterklave:r en snavelzeg;ge)..
'

e). Ca:r.icet"Ulll .aoutif'ormo-paniouJ.atae·.

v::...

Av"

z.B. •42 •.

J;'luimzeg•gege::le~nsob.up.'

1

opn.

II ::!1.~~~~ !!~!:~~~~~~~!
pudderus (Junous subnodu.lobus). 'l:'r:otr;v: melkeppe (Peuo~dan:um
J?nlus·tre). .
.

a)· Ju.noetum subnodulosi.
padderus (Junous sub.npdulosus) + dl•aadzegge {Carex lasiooa:rpae).
T:;:-ouw: ronde zegge (Ca:rex diandra). In 4 v.d~'· 8 opn. koppeling met
moslaag van sliertmos• (Calliergon. s·t;ram.) .,. puntmos (Callie:rgonella
o"Ll.spidata) "+ schorpioenmos (Scox>pidium soorp,) of moslaag van "~!eenmos (Sphagnum) •.. (veel riet en Wf.jitè:r:kl.aver),
.
.
.
•

b) Polystichetum Thelypteris,
...
moeraé7aren (Polystiohum · Thely.:!?te:.,•i.&). ·1 opn:•

oj Cá.ricet"l.'l!l f'uscae.
geë:·one zegge "(Ca:r.ex f'usca). Vs.ak. fauiesvor>!).ing hiel.'"Va.il..- In 2: v.d.·
5 'OJ:lll• kOIJpeling met moslaag van. slie:.:-"tl!lOS (éaliiergon strruuineum)

III · 9_~!:~~~S!~ ~~:!~~:.
~rateraa:r.dbei ( Comarum palustré) ...

&) Musceto-Ca:r.ioettu.-1 lasiocar:pae) •·. ,
..
.
..
draadzegge (Ca:r.ex lasiocaxpç.e). ~h•out<: Stürmia' {Lipa:r.~.s LoeseJ,ii).
In 3 v.d. 3 opnamen koppeling·l!lét :c10slaagschorpioe:pmos .. .(Scorpidi1.1lll soorp.) + sliertmos (Cá.J.He~gon ·s~ram.) + puntoos(Call;i,er..
gonella·. ouspidata) of moslaa5' va-n. veerm1os · (Sph.agn:um.).. Van· scho:cpioeiJDos (Scoryidium scó:t'p.) vaal.:" f~oiesvo=ing: 2· opp.~•.

van

. b) Musceto-A{,"l:'ostidetum oani:näo.
.
.
.
...
kruipand struisgras (.Agrostis oan:Lna). In 3. v • .a. f opn,. kop1}~ling
· met mof!lnag van sliertmos (Cal:ti.ergon strain,)
.sohol",'J?ioe:nmo;:~
{Soorpidium scorp.) + pUii.tmos {Calliergonella cuspidata). · ·: ·

+

D Orde :!j!~~~~!:!~~~;:tT~~~n!.
· ·
-·
·
· · · · zwB.:l:'iie eis. {Alnus glutinosa).
I

!:~fi'~lZ~~ !;!~~±'~~~~~!!~~~· Vogelrijkdàm. ·

··
Lage struiklaag: 0 1.50....31 00 m•. Bed~tlr..ing 20:...50J(,. gagèl (l!JYriÓa.· gale) 1
els (.Alnus glutinose.) 1 grautTe wüg {Sa.J,ix _cilieréa),· geoorde Wil~
(Sal:Lx au;ci.ta), BDOrl'- (Fra.ngnla. a,.l:..m.s)., lcctU;p\'li.lg (Salix repElns),
doiJhei (Erica tr:rtralix), sj;riûlth.ei .(Cill~ ·Vu.l~aris) 1 ·· :<~aohte
be:cll:. (B~tula pubescens.) •

,.,

. :.· ..
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II !!22fl'~~~~:!:~ 1!!~~~!!-:!~~!!:~~~~.!: Menselijk.e in:vloed: ka.]?)!en. Vogelrijkdom.
Hoge struikla.ag: 3 1 00-'7 1 OCh. Bede1ddng: meer dan 5cr,6.
Gl'a (Alnus glutinosa.), es (F:ra.xi=s excelsior), geoa.rde wilg (Sa.lix a.urite.), grauwe wilg (S!lli::"~ oino.rata), SJ?ork (Fra:llf,ula alnua) •
.Lagé struiklaag:
. .
.
.
gagel (i\ii;rrioa gale) 1 l<IY<a...."'iie·aàJ:bes (B.ibes nig:L'lllll), brarou (Rubus
· f'lilx~ioosûs't,- .framboos (RI.\b'l.\!i idae'\s) 1 meidoorn (.C:cataegus Q-;;y-aoa.nrtha), roos (Rosa.), Gelderse roos (ViJm.:i?mlm Û]?ulus) •.
Lianen:' 'bitteJ.•zoet .. ( Solanum du.J.oa::~a~;u) 1 hOJ? (Bi:unulu.s Lurulus),
ll:~w}?er:f'Delie (Lonidera. reriolym0num), haagwinde (Coiwobro.l.us serium).
Utrecht.

J36u.ke de Jong •.

------q-p

IE ·'1' S

.,'

V

.

de versohi.:k):end\'} sooiolog.ieavonden 1 die doç>r de leden van de. sjolq;-.coel?

lil GrOltingen afgCJ:Ji'cjiiJ:èn'~ter gehouden :vt~à,~n, <70rd- V'äak he:f'i;ig geboomd over '

alle~l~i begrippê~{. en :f;~eorilin, die we .ni~t l:î~!féepen, 'die ons onbev:red:j.gen;d.,
voprk!;t$iten 1 o:f w~.w"~n~ niet mee aetJ_s :uiaend3;> te li!~jl'f~. Zo ll:i1am ook ièlllioria de
c:J;ilii~orie ta:ii,~i>rak~i. en.'\vel hoogi!~ öil,'pev.r;è~lgánd'v~t+~àn ,va de tri.~ he, 'iV~roJ?··
d.ià_.biis 'rrèrd voo~gè~et J~L all!erlei fii).e~ê~ÄJ'ische gasclu'~ft:~n· ·. en tonlil'Qt-ta 0~ ·
iri §i1.:il~ lnlei~s. w~)tiotdr West..h(if:f; de. V'ol.;sdlli.llend?,i 4~:H:liities. :\i'àij.. déj "d:I;.inla:x:
b~s!Jré~i f):ri te~"ó~)ü:J.'ëJ>az~on häe«qrij ki;t~.;;>t de h1.d#i dat M;Ef1;r;J:;ièbom
d~ 'J:le@!ipviJn,_ di~~:.,;k~l@~t~ mij:.toch. objelrb!ai' '-7i.i:~fu;~c~)?~ólijk 1.\itgerJ.~lt.t,;m,~~~ ,; •
JoiUlt:on· ~•o:rdon 1 g.':t'Qtendo s 'béwet .à]} ·~en iferscliil :tn .l~alr.ter der Ollêf?rlcroeli;~s • .-.
Dit' :ój,j;èii·.~ás VOO~( ". , ~ ;1.-fi}/.en dm ·Oqk 9èns i:Ûids:;:o .OJ:l h~~>p~obJ..eem i:tfte' griru.1.~;:
. .< Vbfgell.S., d9 èl!'!:!!\!i
el(]ite tfef'in!ttl:e-~ ·ran' èJ.cMents en Bre:un-BlanQuet li10V-~. de
..'oi:tnï:ro..::.;tte ih:ici:r:-6~~l:f
ende eindtoë!ltal1.d z:!.jn: van .de ontvd.J;..keling vaii ..p)Lti.IJ..;
t~1lÖ.~i en'bodeJi,h'' dté ·;.l,:t. e.~w.. beJ?aald .,ld:i,i;:là.a'h, pp ...o,J..le bodems. beroiJ;::t uordt.
Vindt men. dan OJ? ei,w.;öf.:::~dere bodem :liie't het o.ii!'la:x:gezelsoha]? 1 da:u kan dit aan
~e~: f'a.otorelt te :yn_j-een zijn: of do aindtooe.:t.o.nd.' is nog Iliet ber~>iktJ of' het gesEilso~l) is door ver~'lg hieruit ontstaa.'.t. •.De~Jiil Vêrarming zou het gev-ole z:i.jn
~.Eo.lerlai o-.o:n.a.tuurlijke invloeden, zoals b:.·a:ad 1 roofbou:;i', .kaal,kll;p etc. Voor
çlç, st~J,tionnaire e;I.J:l,dtoestand op een dergelijlw veré'a:t'l:l1ie-bodem vo~rde TÜxen·het
b~~~j,p .Jl~~;J:~~; in. .Al gauw lmam men hiel.'Van in zoverr!il· tel!llg' 9 dat· oolc aan na.tl:\.~1:5;öl;:o invloeden het ontstaan van een rars.o~timail:. g'<meten kan worden~ b.va de
nát,iu:4'l:l.jke armoe,de van het flu:vio{11.aoia.le zand tegenover. de rijkdOJn..van het
grgri&uora;~eleam :0!1 de'';Praeriszglaoiale zanden. Diemo~lt,.zogt'd® ook•:tn een Va!!.
sijii :a:t;el..l:i.ngen, <:@.~"dè oorspronkelijke defin:i:t;io .Ol:!-juist. ia 2 omdat er geen rell:ening 'Dj:èe• gehoudeJ:lhti'ard, dat de ontwiklteli:ng 7an vagetatie en bodem e.t'ha.nkelijk
ili -~·ài~-.d.e aard v'tW: het,;'llioedergesteente. Ook moet er r~e:ning moe geP,ouden worden,
diit ;'~~.]dil]laat ;P~!,iats_è_f:l,.jk.,kan verschillen) :b.v. b.ergeri tëgeno~\)r daJ.en, en N....
.teg-e:t~overd·z.::..hel;t!ingÇ.~•-:· · .
.
.•,. . . : ..
,
.
, . . . . ..
. .
..:'···~ '.V90;J:! ~:eüJJ~p.pel,ft' Op VOJ1SolltJ.lend .!m'bé!.;t-:11.!);1; l;>:lj -(ilîll.:i.Jll:. ltlimno.t VOe:pden :' ;; .
~eri.:. eri. Diemont'.hè~.;b;~r;ri:P cl~~lf.in~ Y?ó=' 1ilW lli;Ü,~B;l[Uld bestn!':\1 p,j,e,-·~~ . ;~er

!î:J4
~~~ . . .n;:n~~:0~~~~~~ ;~~~;~~~;, ~~}dfu~~pij::~hi17.b~=t~f~~Ot
tussen ·'rijl;: en rh4,ti, ··®~· dp.1L:~en reden .~ó'\.j ~ij),1 :\lm ,de i:le~~~l?l!en, ol:i.mqf en '~i@tJ4á:i
lllX!: yo:n

elll:o.o.r te' onde~9{l.èiden'l And~ré ®:,"'< h;i;sï;o:decihe wi.\.:'trdEl heeft· h,et. ;'wel·.'

~:!~.- ~t~~~;~:~~:~::a:!t~nt~o.t~ ~n~~~~ ~:Cl'&~

:P. :.?r~~tl~lf~_e ~è~itf ': ·

·~ . ; M~:ti:··ZOU. du.s;Jn: o!lfl lroid afgazien tç,i:l. ~'u:i'd-:'4':Gii.'b~lll!i3' ;éil:ri.. oli,Ïllo..Xt;.:coei?' 'tr.M.. ~ Maóo:l.utlês h:ê'B'lië:ri{ nl. het,~uti=i;ik.Ëill:ên..\Hb.cg'oook.c:ripbl? ~;n.. ~t ·:zomer~i;ke#"ol!el!ka:O,..
bos. lifu hebbon W,El>all!J,'t.§ir.:9!ilc nog:t~ m~an niet ó.en i;liasê:ri''l!ijk 'en uxtl'inliggende.
b.M~;. WO.o.:r!op n.la; i3'J;~p.J: ',((eèeiattt'mJ?pèll z1:(l;le11. oP.ts~wm,' diïi<het midden houden
ti4'slld.P::.ae beide ;Vort'B-~ni #;t •. het,-v/;,.l).t:~ :Wbos en het N:î:.oóltj~13:cijk WinterEJ3bos.
Wè 'v#id.àP.: deze g-Gzë1sc.ii)äiJii'i~~l:l,)vo
l'èenb:6<.:i,clan:a 1.ûl:nit-~' of OJ?"izcqi.(t mst' _een, leem~
bo.nk dicht _q;nder dá O!Îl,lè:rllOJ,éte~ ,ÈiJ?·b'estp.i:l.'j; V()lgen$•;in,i~ ~e:riU!3l zo·prino:l}?i.eeJ.
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V"eraohil t.uflaen deze luntste en de aerst.genoe,'Jde nss,. dut het nio·t ïre:unntuoord
ia- om ze~. a.l. zijn zo olimv.x en uitcesprol'::en gè:o~1son~iJpen, zOl{der meer· toch tot
de cli.BD.xcroep te rekoilen, tenminste \7amleér die opgevat uordt__ a.ls ~o,-·angbll.E)r is.··
StrN~à-meor hierovo~.
.
.
Voor gezelsoha.ppen1 die la:ngs de -helling vun een ·berG optreden, e:11 een uiti'z):g· zi,in van voxschillende klimaten, d:j.e dner heersen, ·voorden ~\i:;~en · en Diemoflt_)J.et· begrip olimaxZ11e= in, Een goed· geko~:oi). ni:trun: de asa, zwe=en·:a:l~.het
-w;uré Vc.llc'i.f: de t0p lllll[;'s de verschillende hellingen Uit. In ons lo.P,d . hé'\J'\'içp," we._ .,ehter nie·IJ dun=eè te maken,.
.
.· ·
··
· · . . .. ·
•. ··. . ~··::*:
i"!\t moeten we het ook }lebben avex het bef,"'.cip su:bólimo.J::, VolgellB de definitie''·
(Inleidir-il) noorion ;.te, uo.nneex door a.llerlei 'iroo:r"tä.i!X'ö'ncr;-i:ilvloeden .de. successie
bij eefi 'bepU(l].d gazelschap blij ft · sto.rui, · dit gezelsohap do;o aubclil'îa:i•· ]Keest zijn
het menselijke invloeden, die een bep=ld: i';'e'zi:llpÓJ:iaJ? 1 · dut meestu..Ï: geen· b·os· is·, ·
doen 'blijven. Jus voorbeeld wprQ.en dan a.ltijd. goiJ.oemd de -bromr.ijkG heide·, de·
glan~werv.-eide, enz. Het begrip subolimàx >'•ordt eö:i:.:ter ·ook ge'br~1il;;t 1 .:-;tcqui.êel:! cdiè
stntioniliJ.i:;.•e t-oestand. 0011. bos is, en de St'D.f.'-'"Ü)J!Gnde fnotor ·eon ll.Q.tua:rl:i.j~\:e.1 . j,n·
Qairu, de. hoge f\'lèOnd:rmterstD.lldo . Zo \i-0.'!-'don El zèiJ.- .en Be~lr.enWilg'(mbro()).~: . 9e;n suboli.ril,J;i..;(· genoecnd3 ·. Wc:li ·is ochter eon station:në.ire 1~os.s-t<n::1.d tongevolffe :van .nutuu:rl:i.Jke
6oriL'kon (\ltdeJ~s dan een climax? Ik zie geeri enl:el~· •réderi 1 uauram .d0 faotor 11gr_oiidwuterstll.l1d11 Piet gelijlmll.U;t'dig zou zijn o.ah d9 f'uoto...- 1'voedselrijkd9m 11 en ik bEi~ .
scli.auxr: ó.us he-:; Elzunbroek e.ls een cl,imo.xgezels>Jhc.J?i gelijkm:tnrdig. a=._ de. dro(te :ê:
oliln.OX0:ri" · ·{ ..
Ó'~ré:r:iéens twijfelen velen =n.het staticyma;i.r ·zijn v-ru1. de ein<j.toef;!1<iuici vm:i:
ont\7iklürline V[l...YJ., veu.'etatie en bodèl!i. bij een oepaa.ld. klimaat~ En wil;n:ilaei' V ,West,:.:..
hof.f ö..î.s zijn oplossing te ka.nnen gaof.t 1 da.t het Zomereik.en...,Bcrlr,enb_{>s :;J.e uitein'dalijl~e olimn.."!.' is in on~ gebied, dan begeeft; :Äi.j zich op. ee11; zeer ]:J,e~l<?nd vlol~ö•.
Hij. ziet nl.: op de het la:ngst met plantengrooi boldode te;r;r.ainen in ··ons, lt?.i}.d,:·"rl.l.
de·· :;11iid-1imbUJ.·gse J:-.o.llmeuvels 1 ~ het te vérm:whtoJ:J.. F.Jibos ,. mll,!;l?' het DJ.'!:'lei'e ·.
Win~erE:Jbos 1 uat- toch zeer merki7&'1J)dig ia i H:tj VOJ.•rrwedt· nu 1 dut .. iloor een natuUr-'
lijk0 <verdere vêrn=ing van dit bos eon ZomerRBbcs· zn.:l .. onts:to.C\lJ.• ·DCJ.r<a>aag ik. mê
echter a:?,. urio.rom hieruit niet door verd.ero d.et_~nol:ati<J.' ·oeli.:•he{dev:a!;et{ttiö · zdli.
oritst=., die toch door nienand a.ls clil:t.:J.."t Pl3tlO:'~our;rd inl \70:L'dG:n,.: ·Rit i:î.jkt ma ..
voo~ l1.et ga'i'd van de Limbu:rgse l::a.llL.'iquvels m\..=sohi,jnlijlqn~, d1~-t _doo:c_.: pe:ç: ilt~~n
siëve oóstixploitn't.ia in de loop der eell'll'en h0'.;. s·Gai;ionr!O.ire Eh'bos :i.s Vero.;rmd,· temEÎe:::- (!p..ci; VOO~~ liet fi.D.l1g':L'enze~11.de DuitsliJ.nd -;ro]. dr'é.;'.elijk. een knlkoli.mU:X:. J.s Vnstga. àteld. (Diemen·~). IJari wordt. ook nog a.ls u:i!ts'l1l!lon~ ru:u:1govoard 3 , dD~'t s.OlJlr;liga. br~:mna
":t_jesbossen jt'.ist in: stand worden gehouden; d9c>rdat d.e mens' :erin .ka})t,. de ood,em
vrijhrn:.dii, · enzo Anders zouden z.e dich!Jg_":roeio;::t :-r.o·t; --cllerl'ei·· soc~.o1oe;isçh;ID:Ï:rJ.,d_er
ty_pe:rendo soorten en· de typische soorten ZOL'.deu·vardwij:ae:n:. · zo J.s hetboàk. \gól!,>àll.lt
met do 'Deroemd0 }<::à.renae wildernis, die doorcie:'.- hij volkODian mat ~"l'l.ät ee'I.S.te.1i·
. 'w:ard, ·.~() langzru!leJ!è~d veranderde ·i;'l ·een n:i.etazef'ftende braam\vildor.ni.s..,_,To~li ).ijk.t
~t n:j.j '· .dat iri"·volkomen lmtu....l.rlijke . ore?.tmJ.digii~den, da bosgar.:e.lfl.ChapJ?ell ,wal- da.8'J3~~-_j!>: stationila.ir zijn·, 1la.n hebben ue · imm~:rs. niets· t-e mvJ.:.en · me·b .de : ji.nv;J,oè_d ;van
. -,n,d'jl _gmg·ovinc; die •roor de schamele resten: van l;et_. óo:cfiprorill:el.ijke bos., ·,_(lie _geheel
.. .:.1:. .., · -~::5- zijn- door oultuurland, ~1 heel e:cg: té1~'.l:J.G'.ri~k- is. De. xand ::v-anc]:iot•. ~os 1
~esta.l· scherp ufgescll.eiden J.S va.n :P,O't c••1eJ:::.G'e cultr~.1t1rlatld 1 ll,ee:fi;.,:Yeel me,er
;'lï~"l voo::J dit bos normiM'.l is, en dt.i.a.r~ l'.;û.J.mon v.i1anlèi·plà:(ltel;i :21ich vcst'igan,
in het bos niet· thuishoren, óf er 'a.lt.ll.:'.:CV3 een 'beschèidan ;p.'l;a~ts·,;tnnenï'en,-zo
de brl.'.el'l. zo zUllen de typiecihe boaplall"tcn: vord:êi'ngon, vo;estil~;:~'.'!li'l ziÇ,h
steeds verder uitbreiden. Wordan deze iltd~inge:.~s l<:t2. ve:::'l'rijderd~ desnoods met· en...,
kola bos:plro1.ten! di":, sr~ller rege11ererel'l3 .:,lt-..:.,;. zal :oo het bos 'zich ~~en handhaven. De na·tuu:rlJ.jke · omgeving van· allt 't:öb i'&. aQ:Q.'~or weer bos 1 uitgazop;derd dan dat
a:x: :rivieren doors·t;romonj' mfl.llli daarop :r,il. geen·l:Jml' gxoeiari) en van ~t ku:nnen
geen planten ~1.et bos--binnendringen. Il~ ge.lpof.o1~s niet, .di;>.t het t9no~ider gaan
van d.•l Harenee wildernis. ),et_s is dat_ t;l.alll+.:it bOiJ zelf lili)t. Het blijlet in het
algemeen niet ve:rantwdord to zijn, in qns .ln:J.d ;:J·osgeze).s'Clli.appen urut hun lot crvcr
te laten, omdat hun omgeving lliet ui·c l,lós 'b•;.sf;a.utt· en'.de; oevrgungszones veel te
kort zijn om de invloed van bu.i.tan te wer•:m. l:tog-el:i,jk ïd:jn op onze regel van ha.t
aonstan:t; zijn van de ol:imaxasa. slecht13 d:l.e govullan een-:ui,),zonde:r.ing,, Wa.a.:t' pri;:

·.-:·

·i.:

- 12mo.ir v66r he"\) bos of seow1.dair na het ontstoon vun het bos veenvorming optreedt,
bv. aJ.s eindstadi'll!ll va.n de verlanding vun voedselarme 11lassen, OVerigens is het
te betTiijfelen, of' een uitgestrekte veenvormill€ in ons klilhaut llJllff mogelijk is.
Hoe men echter ook denkt over het stationnair zijn van de olima:x-., in ellr. gava:J_ kunnen ue wal zegcren1 dat op vrijwel· ~:!:!:_!:~:':~1::2~-~!:_!!~!!!:!!!!:!:~_Y!:~;!:g~:!?-~
~!LÊ:!ih:!?~!:e..,'!'~:U!~!U!Q_l}QQC'_!J!QB'!Û:~j~_Q!!-~Yl'V~2g __ 8Q~, dàt dan in. d,e meo;Jste gevaJ..;.
len 1&clcer 1: j;J.1- .fi(l[IU!li.t?,'e g~alleri. uellioht,,, steeds doh handhaaft • .Wat bos is,
vro~d.t dan b:i,j_ons kli1uaat 1 onze silioo.t;l~;~ohe bodems, _en ons y),a.kl>.e lari.d seou.ndo.u
bepaald. dbQ:J: de volgens mij even bt:~lanèi'ij:lc~. fejltoreli 11'1roedse],rijkdan. v_an bodem 1
resp. E;"rOndwater 11 en 11gróndwaterstand 11 , • • . -~ _ .
·
•
.
..
Deze ba:!, de faotoren ueven -voor de uiterste gëviillen · (Rijk.-arm 1 . droog'-:n,at) .
vier mogelijlmeden, ;Dat dit wer:D.:elijk:Uit!'!rl;l'!;e gevallen zijn, zal ik bier nog even· !\;rao:h:t;en te verduidelijken• Wa>'1.11eer -lil-'P •.b~pual~ 'Îiii~-hoeveeL'fJ.eid voedsel
" :i,n de bodûlll aa.J.wazig is, nödie:_ voor het on.tst.~:g~.
1:îv. h6t· m,tbos, dan za], va~
dere rijkdan geen enkele in:vloed moer liehb®:;_:'JI.a:n,, cl.o. !il'ldere kant vinden we OJ? .
zeei' à.m.e bocl.an bv. ZàmerEBbos. Norr minder voedsel· in ûè bodèm 1 ··indien pr:i,noi".. ..
].JieOO. mogelijlt, zó.l geen invloed: hebben:..op .he:tt éî.'?Jlels9ha.iJ ~'tils zodan;ig, }).oc;>r;stens
op -enkele sPorteJJ. ervan: (dnlkru:id). ·Wc.l'liwl3r- d<l. watorstd.nd l!ó laag- is·, dat het
g'l.'ond,nate"!! .niet ]Jleor bil'J.l;leit 'hot bt>ro:üt Vf\l'l. 1Q.ç -~lo.-"ltäfu'iortels is, ·dan ,heefb. v . ,
verdere diept<:) geer~ invlood, Bel!eilrt het; g:I!Ol'ldlf~~ëjr:ec-n:tér ··de Oppervlakl;e, ·ci.an;
is-·dJ,.e stan!l een \literste ï uo.nt 'bij ·nog hog>ere.. watërstand"is gee1'l pO{l ;;nogGl~jk,
Wanneer \TG ·~ deri:le oeoo),OE;'isohe-gevallen 8'1;14Il bêk.J.'jl~ën,: uó.ni 'zien WQ.t dat bij .é;UI;
·aan beksn<l. p:J,a:ntênéez?J:Boh:ap :ilau.'l'lkau.rig pas"ti. pet'ton ttë nu· :dèze: ÖJ:l. de. :):l.Qqkptiilten
van een' vierl!:Ey1t; · ~op.'ià in het sohqmo. is ge.ci_&'ÜJ., · dun zijn -ier-der -ulJ.ec ,iJ:l. ons land
beli::en:de bos~zelsohi:ippen: er ffem.akltelijk in t_e. J?.lno.1;sQii. 1 _:een ll_e;w.i:;js .ervoor, ~ii;
''ede 2 gél1.0emde' :f'.q.otö:i:'e1'l_ zeltár de' bela.ng'llijk-ate .z:i,.ji1.~ na·-f;-etroltlten.lijnsn geven_
nU:. de J1iohti:n8'ejl 'ri.LW.,, uà.o.rin av'erèangan g~on<Ïen worden of' :theoretisch_ te éte~
ken zijn.
..
.
. ..
.. .
· ·
· · · . .. .. .
Nu. .b·lij~t:\i. Colt uel ll..el'll duidelijk het verschil· tussen· de hbeltp\ll1.tgezelsohii.p..,
· J?en eri .de.al!s- dia .op' àe: iijden van.lJ;ot .vierkant liffeen. In het kiezen-vroi .de·
· p1imts ..vt:U1.• .de. ver!lèil}illènde 8Ubass. zit. :na:~WJ.:L':l,ijlt. voorlopi'g' (tot. nadel! onder.. zoek1 iets. uillekeU.rig's, Vool! de aver:aiohtelij~èid hl>'b ;U<:: ze halfweg of op 3/4
van de h(!ek,PWltel1.. g~:nomen;, Er moet natuurl·ij;k. ,vo.~i:.'_ gèzol!gd worden, ·dat de r~elr-
. sari· langs .de ·.).;ijn~n. .overoensi;etnnîe:li•-met ;,"r~\'JJ.FS@'!J,, ~e ·-qe· ·in· de vrij a .. Jio.t= ?oJr;
· : zfon,: -Heel .m_oo:i; _;is bv, de droge· räo:ka a.I.'llli-;r~ijJt i?€! ~~j.~jl in 'd,e liDldl.Qutbo13sen Ol? Q.o
· Dréntse E13sen 1 wó.çd~ we vb.dlc ·zl,cmj .ruat·:h~,;_.j:"lU'ITi9GX.à.piàa.1: "liitwigt tegen een'lio'og
.: ged~te ·.in d,e ~onill!ioro4nei ·op ~a lo~~:op:.Y.i.-~PÉ' we.~ liet. ·E;i:ke&.Ho.p.ttbE;~\llt91'ibp'~~. ''
..m~:h€1'\i ~and ~nstens l-1;50m. ·dik.i!3 AAt ,ZO!l\e~e:i.Jl:m~Berkenbos, Al,l,l1. de unae~~
- ,,., · kil,nt• is ·bv, :de lij~ yooh;t;,ig.o.Winterollt~@e~~nbós;:.;··E;l:~·enb:cilek v.olkome~1, l:J;>-J,lo'\;.1fè.,,,- ·;tiSoh, O'le;rg~en lo,neá :do dinu<'Onal!en V;i.J.1dol_l.
)rii ;'.. j..ci,rigl:r d<1''liEülïng van e_Eii?,, VM
- .. '·•natu.rci ü;!:'llle so.:1'1dhèógte,; <U.è ii.a.n• :z.ijn. voet .onder .uê· il'lVló'ed· -st-o...-:tt van voad::ie;L:rijk
groridm.•'ter (door e~ii ·onderliggende leóml.M8' of' .door· d~-rui.bfjlWid. van een beeltje).
· ;rn liJW.;.ll;'eJ;J.:I;e bv ,_ iïi dè omgeving van Roden ltrijgeii ··v;o · ~oietil ·te zien, · · ..
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De hoek o.m.-nat gaf möeUijkhe.C!.en. ;Alli!!l}l'j;f ii.o [;·.}z·\l~~so}+appo'o z:ljn nog nooit .goed
ansohreven en men tiD!j;f'el-t s;te:cl...: -~ )l~~.; po~;i}:;:O.X\ ynn: Vu:isol.d.l}.end<:. ilrv~. Met · ; _
behoud van de bestaande nes. stel..::Ur/.de.i;l.e: iiid:llj:n,::; 'vool!~f'hlè·l; 1lorll:enbroek1 ·dat ·· ·
wegens zijn f'lo~stisol;l.a slll\ltmato+_:l;'f,rtg''~dt·,~b .'l~iJir.q~;:,o~a,é:n' .·uo'i:!dt rrere.k.end, ... çl$.ent ·
ook hier zo diah't mGB'e~L':i..jk"'b:i,j: .dë ;fuidà~e: .B:tt.~nb9li~êh'tç, e:tat\.1~o Van het. Spo:vker);.;,. •
WUgv.nbroek 1 dat mali:''~nag 'ovtir oöó:Î'd.~~f!lii'lft:l';V.o~ii ·.''bJ!Ö~:lr2 ami::het Kieree Wied.Ö:~ .aan de rand van het 'h\Öïbos ~e;n ~t~ftèjii;tlt'f~:Oáçtfi>···O!è ·vo.'tlt,orxen ·-:in: de tabel vw> . ..
TÜxen paste. o:r·:h.i:rtï<t3éli':·i:H.~dt'ó'ést~~d" ïil.,-·d:'S'J.,&t.ü'l~lijl-: vao-f. ·dit ena r·eval.:niot
uit te maken, Het is' :fuÖ#lijkj·: Çlb/G_' (~:.-&,#:: >;~:t,i>J:r\i<{i: rl.t~~b'h O:::J..li.li) do op:[1:W!l:'l.cld;e
ligB'ende zandla..v, de oorzaak is 1 · dat" ar.. geen li.1.::::[citiüri ·'i~ m!."ta taan~ dat verder in
de koói .:zeldzEtëm. mooi· ont.w.:!Jrlteld is • · Qverige11:f: ;jw~~;n: \'Ür st:;.-ó.:iken nog jong•. O:p .
zeer natte voedselarme terreinen moet dan eèn lh•oclt te:·'ll·o;'lrsoh:tjn lr.amen 1 da:G , .
misschien, nQg- niet sohe'l:l) omschreven is., 1!\EVJ.~' -toc:'::L in d.e b-uUJ~t moet· liggen van
het Berkan..:.W!i;lgoenbroell: van Meyar-:.nraail.•. Nt:C zöL'i.' có!:rcè1; h'ilt Bmc~kei'ibroek minder
nat . zijn dan het BW-broek., wat 1k in:· de ·litera·Vt!ü:r · !1.Ózt,'Vjm ká.:n·· vinden. De. moeilijkhe<l13n worden hier.- veroorzaakt dóor d.e betrulrk<.;lijke'' soortenarmoede ·van· d,e .
'veg~·(;atiaa, het ontbreken van goede kensoortèi:{e1t :ii'et to. VGrgeten .da.veenvor.,. .
ming'j ·d:te instaat is om:·· al o~e theorië!l ever het· const<Ult id.;jn Van de broekmiu,..
den amver te .gooien. V~el onderzoèk.' is' hier no_fj nod:i:e·, · z'o·.rel· ·f'lór:i.stisoh-.sooiP..,
. logiooh,.'. als: ~sof1. 1 ;vo.qrdat. .we. U;it ·àl·' d~~o'.problenien · een uitweg. ktmnel,l vinden.·:•
.< ..... ·.: ........:·. ····:. ··.· . ····· . · .. · ...... ·. . .·..
··;.
HE\t Brom1.etjesbos 1. al~ type :yaif.het .:djlca, mvt·llö 'bos; c':i.s ·niet. zozeer. dat;· ·
wat. we prachtig ontwikkeid bij de Óo,J:'SJ?r(mg;..van sOLi'llif,'& b'eel;:.Jes. in Twente. ·vind'i)n 1
maar meer zoals we het .nofSal, eens ·l.antà·.de·:'Dr.0n:'.;s<.> ·beolt,Jes vinden: een.Elzen,... .:·.
broek met veel .Bittere Veldkers~ BosD::ttemóöit'•&..,_ û·ou:cl:v-ei.ló Wo ll.obbm'L. hier niet .te
maken met oen bro:nniveau, ruw de rijkd:Çllii Vörclt bi'"r VO:POOJ:.'zaak:t door het· in ,de
nabijheid stronende riviert'G~ ·-dfi:ot;. het- grol:J.dVC':ti:r~ zo'da;:d.c bo:Lnv:loed·t, dat een
dergelijke ·vegetatie kan OJ?treden. Beter z01.t.Jiic2 d'ii r.atijnse ria:am van het
. Brqnnetje~abos :pas1>en1 nl. Alnetum oo.rd!illllina·bos<':::'l. o:t 'ifeldltd:L'srijko JiJlzenbroe.k..:
·.'·.;~.:.:·•I.Jien moet:goed b_e@;i.jJ?en.1 .dat,ik d<;i ua.ardc ïran do assoGiatiès·met dit schema
· · il.ibt ~,WiiJ.,tastSln~,:tJ:~:t is zeke~,n;tet.zoj' dp;;; r:eL1.lri.Dti•s de ~ij::J.en on<sindig· veei
gezeJ.,sol'.a.ppen.kan kr,ijgen;. ·diè -ieder @lijll:tià~cl:i.!S' zijn. EM.· :[llwite:agezelschap·- ·
is·~f'lor.istiSch <b.epMld,
_eên VM d$: g';r.'·ÓnrJ.èlg'eD.SOliuj})?O!l. :Î:S e; da(; de karald;eris-.
tiQ!w, so.ortïenooinbinatie zioli.: over eèl'i b\lpaalcle'':ao.iks···irari ons·ta.ndfg'hed$n·.·traoht ...
te handhaven,. Op W€l.lt punt van het mogelijke· factoronhare{k 'lllsn. zio;tt bevi!oidt.·,,_ :
is.:natuJ'!.rl.;i,j~~ weJ;. zo ongeveer te bepalcan aa!'l. de bcgeleidel~B.• Zo•·k~ijgi;. inen tu21- ·
, semro:rmen tq.saen de· ve~.solli.lle:nde ge2elschapJ?o)lo· IIo't-·zm1 d1;;.a 'bo'të;r ·2i'j:ri am.:de
assoc;iat:i,elf,·:ï;t:>liet sóhenm·c:niet.. doO;r _pu:n:ten.\WG!(?,·tq t;oçvon•: mato.P. bv •."d.eö:I!-.'aooplé....
df?l3•·: ~:!.et ll).~!). nu.., dat. qon b~paW;d itedeelte y~.o<.:'n .. ~eel~s 1:reer·.g·èke:rmrerlct is ·
dQQr een .aantal Jr=altte:çistiel>:.e·.SOOrte"1.t ék1.>'1. ka.'.1 hen <lp .g;~onÛ n:i.erll'ari:~passooiat.ies "of cvariil.nten onderseheiden ...... ,
. ' ·.
. '... : ...." .. ·. ·::. . • .. .. . -:; ......~~i...
Met' di~ adliema ku.ilnen c1us al onze bose-ezólac:t.appei 'airrviit,ii02'dèli; mat.-Uitzóil.• d(;lripg. Va.J.i ,de dv.i•J.Iil:t.!l.'l.1.ivel!'ln) die .wo,v..:esohijnl;i.jl7.' Ül?.a· Eeen ot1.n;,u."Lè~ Jaijnî ·mî:'.e:r ·' ·
voorstadfà''ITal1. EB- of l!Hbos 611 het Wilgen-P():Pl,Ü~G:ceiibos van j;[·~te:i~:...Drees, dat
.eohter:máar: gegrond is op een· ;paar opnamen, en ':iellicht eon di:>o:r den mens ontstane subclimax is. Mog-elijk is hier ook de fao·i~o:r' po:dodiêl(e 0'vèrsti'omi~· .aoor
snelstromend :dvierwater van invloed.
.
.. , ..... ·-· ................. ;\ ·J ... ' .Ulti! auooes~iereaksen ·Vim: de· graanorill:.l."l::>.itlim.... iJ:rJ;. ~o· 9-~r;;{b_i<;l!'l!:l.'!<i. ~~~ n.,bt.~·:
_ ... bW!-tèi'a~;~ge~elsdhap :·en het Pot=io::J. .. ná1:1r •het ,_ü-i.i:<l;rJ,qeli}k;e b ps :z:iS-'1'· aïs d:rf\i1ë1i'
van aori i:!}grqw;i,kkeld sp:in.ne~h :ru:w.:r do plll~ten :van: }l•i:rt v.ier.k{iri~G ·tp :llraldteli. on ;;;o
. z:ï,'Q:u :wé -'\)ooli i:rr dit. schema de -(i onVel!ge,ren.d~ ''17f?::."killg• va'li het' Üimae:t ,'· die< V~ Westlilif':t' in de ·gegrfve11. .defir..ities .van : dfil.:b~:i.P'.};!;;.~ .iri:i;st,Q~, <C:::L· .x'u.irië ·:;iin: iS'' dus· de dlimax volgens mij bij'bepaald klimaat en geiijksÓÓJ:-&fii·o:l)odein_(sÜicat;iache ±.o.)
het systeem van gf!.ze1aohappen1 als .~veergogoven h. hÓt. 'r:ièbmti i . in ·e!l{),'e ~i;r!... g.e -. 2.;\,ii
·· bepaaldg l;>od~=!-jkdom en .watersta11,d lflO hQoÇ '::lQ(;'ól.:i;jlj.' ,O?ü;v;i:1.:J;c•J:dp I>lru;).i;enassooia-.
t'i·e· · · · · ·
·· ·
<
·
· · ..... · .. · ·
• ·:· · ·
· ·
. . . .• V~ .hiervan -~aJ.. al~ ketteliij ·b·asch.ou:6·cl -\:ro:i~~on~ eij.'-ig _lf:j':t ~~~)ll;Lcl'lt óolr.~- _.. ~
Maar laa'b: ik da.i'f veel ·protesteli hG>reni ···Opdç;.b·;.Ji'? :.J'lf.l,>;tfR.n .:~çt .:_;~.;;~· beteil inzidht · ili
deze toah·bel~ijke- problenen ·kor:ièn.
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