EEN NIEI..IYJE JAA

gaan'~~~e ~~Vër

Met het' ingaan· van de nieuwe jaargang
Óp het aloude formaat van
Kr~ipnieuws, alleen moeten we in verband m~t de~· teti thans een kleiner lettertype' gebruiken. Zelfs dan zijn de kosten van 1 t_ s'"\fl~
nog zo hoog,.; d~t we_ een no.rmale
qmvang van Kru ipnieuw$ all een kunrt(ln handhaven, ·~1 !1· •• • ee!'l op tijd z_' n o~ntr~butie betaalt en wr,~ ook de achterstallige contribtJties rio~~.Kneit~krijgen. Verd~o~rop. v~nd je ·daar
l)og nadere me'dedeli~:~ge_n over. .
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· [}U' nummer bevat naast een arti,k~l van Wim v-.'zeis:t ·over de bossen lang~ de Bêer;z:e
.. ··.e,•. ·: ·~e~ polemiek tus~en Wim Meyer .en \lictor Westhoft~over de grandslàgen ~ah de plante.~sG:"'
. . oiologische systematiet<-. Waar .we ook in het sjoe-kamp ~n D,enèkamp vaak gedebatteepd he~
· ..;; ·~n ove; d&za dingén t' is ~,pn ui t~oerfg_e principiële uiteenz.etting' v~l'\ \li~tor Wésthoff'
. 1\iJ:r;ver in K1•uipn_ieuws zèkl:r,;~pi z.\n. plaats.
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· ' · In. het volgendo hu.mmer'zuUén v<,er·-van 'de resultaten.
uit-het·
Twentse
sj-oc~kamp,.,
.
.
.
.
voorzover '11ie~ reeds gepubliceer',il-in de Twent'e-uitgave. (zie mèdedeiing ir. dit nwr.üler) .. c -~-'
uitvóerl~ ter. sprake k~'én..
.. .
.
: /;-,

.

wacht ~h~ nÓg iets heel spaci!lal'if, n.l. ee.n :.e'páft Vliela~ci..nul)lm~r. · waa~~'
de copy reeds· gerèed Ü, Ver~oedelijk ·wordt ~H h~t 3~: 'rtummer v,án deze jaa;-~ng en .•

· .'-r erislotte
.

ve'l-•i!dh.ijr'lt het in JunL W&.t na de zome_rvace:nt,ie Véià$oNjnt), .zal dan wel!.~e~r '<r.g~.in,spi.:..
:•. re&r'd;;~rden op d~ ·ervaringen, di !i we dit jaàr ·ap ajoegroepui 1tingen en i:n bondszomerkanr·
: ;JJEir1' g!la:n Opdoen!.
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n.vaiten:
·. 'en· jtaar. (Congr~·i ~ele weeJt..
e-l~e yerder; 1.$tt ~- cop.y, voo,.,
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· ·2e .. 'Kruipniéuws. Vtlor velen onbegrijpelijk, voor- anderen te wein,~g· cti•pgaand.· Korter<e.:.i.
stUkjes zijn erg in trek. Voortaan tal de uitvoering beter word~n, ~aar de kosten kóm.en·. ·
üan hoger te liggèn."
.
·
·
·•
:·
' ·
3e~· Uitingen. \'leokends gewenst apart voor N~orderlingeri en de Weà~r'Hngé'n~ tt_Congroèsje ·
komt in Nieuwko~p, zal de apothensè van he·t werk van drie veencrnderzo,ekkernen (Amstel"~am, ·.
Utrecht en Den Haag} worden. lt Kampje kolfà in Havelte'.op vurig voorstel van ·Hàrm Tjal • .!
Roelof vert~lde nog iets. ov~r het con'E'aot · inet het bui ten land. '
4e; Harm Tjálling Waterba~k als Groningse vertegenwoordiger in het bestuur opg&nomen.·
5e.. Kadèrvorl!tir.g zal -aángpllloedigd worclën~ ·'Tje.erd brak een lanè voor meer ao~i vi te i t van
de aloude "Groningse Sohool"_· ,
..-_~,
Na afloop van d9 vergaderi~g ~erd een bryosociolcgisohe exc~rsie laagt
houden ..
.· ' /
31 Dec.. '46 1 · WiJ~~. Meyer •
L,

.BOSVEGETATIES IN HET BEER'ZADAL.
Het gebi&d waar .het lll!lteria~l )Jan o~d~staand.artikel verzámeld _werd is vriJ kle-i., •.
strekt zbh uit in het stroomdal van de Beerze (Ndo-Brabant) vanaf het bruggetje bij
het· g~huchf Balsvoort tot-..;_ st~oomafwaarts.het bruggetje ter. hoogte van d6 boswaohtel-$~
woêng. Het sluit dir-ect aan bij het natuul"'!!onument Kampinase he~de.
- Ondanks het fèit d~t dit terrein d~s qua oppervlakte kiein is, is de vegetatie··~·~ : ·
~o afwisselend dat het aanvankelijk moeite koatte~n goed overzicht te krij9fJno ·
·. Hoewel natuurmonument valt heláas over het beheer nog al wat aan te mer'k~m. Zo wordti..regelm~tig gekapt en op andere pláatsen z~gen we zelf _vroij r~oente aanplantingen van-Ra- ·
telpopulieren. V.oor de. 'stukken oud dennenbos kunne_n we natuurlijk de Vereeniging niet ve,..... ·
~~ontwoordelijk stepen.
· Landsckappelijk en wét.enschap~eli.jk · belangrijk is het feit dS.t de Beer ze hier -vrij '
haar gang. kan gaan. Tijdens hoog water tÄe je 'hoe dit 's zomel"a zo· wate~arm b-eekje i;,.,.
oMtuimiglil vaart grote stukken oever onder~ijnt, waarvan al verschillende bomen het
offer geworden zijn.
' '
,
DG belangrijkste vegetaties z}jns droge ·tot .eec;;r w•chtige bosjes, draseigen ;tot vrij
droge aohreallanden en kleinli en grcte Zèggebegr~~iinge~. In. dit artik~l wi~ ik alleen
enige indrukken geven van·tde bc,~:wegetaties. Ov.er mogelijke successies valt hier 1110eilijk''
te spreken, dae.r..,m is het geheel :;-:. fragmemtair.
Oe niveau verschillen~ die lang niet al tijd geleidelijk zijn, mvaten we als ·~àn .lle'···'lt'
gwen feit aanvaarden, nàtuurlijk heeft de Beerze in de loop d~r eeuwen op dit landaohati ,'
een bels'.\'l'gri'jk.~ v.ormende invio~d gehad• De ·directe invleed va~'de &erze op de huid_.ige_ · ..
VGgetatie komt eventueel nog wel ter sprake bij de bespr-eking van de afzonGk!rlijke typ_e!'l• .·
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·In' den "eerste ~abel djn een vie~tal op~e.meh1cndergebra~ht, die vooràl gekenm.;_l(~
--·door e4n atu\iäl ~ldóphtele~ orf droge bt•dem gró&ien<l& aoorten. Bosbes, '2:aèh~t W~tbolr
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·s~htige Smele,· Adelaarsvaren ed•.~t zijn allen planten, typisch VoQr een drvog Elke~.,

.

\

Be~ricenboe.

.

~ · ,.Opn. (34 in !lilt; n.:>rmale type~ .Van een 1!-B Bos. Bij naaer toezien blijken er toch 'IIK!l

o:-.e~ige bijzond~Jr.heden- te .;djn~ di_e ~k gehee.l of gedo&ltelijk gelden voor de volgende op ...
· name in ·cJez& .. tabal~ in den eeràb plaats hèt. ontbreken van Pilzegge (Carex pilulifera)
:.~:- '( .en Lig_gend Walstro (.Galioum saxp.tilé) en 'verdl!lr het voorkomen van Starremos ;Mnium Hor...
' num)~ Pellia ~iphy.lla en Fijn ladd&rm.as (Eurhynchium Stockesii) i_n _de moal'áag. l;)it al.. ,
· les bijelkaar· genomen wijst. Op.' een iets lwt~r milhl.l dan we' gewonii'.Zijn voor: een drooiJ ->
E-B be~&. Verantwoord.e!ijk hiervoor is -~~er .het-·grondwater evenals de structuur· van dè'
bodem. Hoewel tijdens hoogwater dexe bosjes.. n~èt overstrol!tmd worden in de grondwaterstand
' 4lltfijhóog.(nur scha\_ti~g o 1 75- 1,111 b&fleda1opp.) 1 s Zomer:-s zakt h;;_t peil natuLH"lijk, maar
<!oor de wi.sseleride grondWaterstand heeft uitàpoeling practisch niet plaats, tèrwijl door
capillalre
opstijging
de bovenst$ bodemlag.enbehoorlijk
vochtig blijven.
.
·.
.
......
• Oe ~pn. 2S, 58 en 41 z~jn vooral gekenmerkt door het voorkomen van Adelaarsvaren en
Oalkruid. De persoonlijke indruk- die ik van Pteridium gekregen heb' en dat geldt niet alleen
voor dit gebiedt deze plant komt vooral voor in-.de E...S bOl$ser~, maar stelt aan Milieu..
.
__ _
factoren iets hogere eisen dan Bosbes e.d. Zodra echter in zo'n geval de oorspronkelijke
v~getatie Vel'stoor~ wordt neemt hij zijn kans waar iln ::tr~edt facies vcrmeld op~ Dit komt
.·o.a. uit- in opn. 581. dit is een oud dennenbos, on hier. is de dominantie ui tgesprokert.
Ook in de ander~ dennenbossen in dit gebied, waar de ooP.spronkelijk.e vegetatie d~h 'niet
meer -heeft kunnen herstellen, komt. Adelaarsvaren in grote- aantallen voor. ~n andere delen
I
,van ons land zie we deze plant in grote massa's optreden na het volledig kappen van een
f '·
€.t3. · tt:-s<t Is het milieu niet gunstig genoeg, dan neemt Desoha111psia fle~uosa dlo rol .ook
nog al eens overc
Vlieg~n wil op_ de ,Veluwe een .-eparte E.B. bos val"iant met Adelaarsvaren ën Valse Salie Teucrium' Sc_orodon,ia) onderscheit.len. Deze laatste plant hebben we hier niet gevonde',J
.terwijJ. de bedekking van de sterk acidophii)le planten hier beduidendhogellis dan in de
betreffende opname van Vliegen~ Moch~ deze variant dan al bestaansrecht hebben 1 hia:- i!:
ze ;;ekcw niet van toepassing. Ec.tn g!"ondig onde:"M)ek naar de 9e·1ologie van de Adelaat•svaf'e
~U ffli$Schien zeor Verhelderend werkeno
·
·
. .
· , Plwcoéi::.nwm on Calamagrosti& zijn inddngers uit nabij gelegen percelen. Opn. 41 is iets
vochtiger dan de v9rigen ( Angelica, Lysima~hia 1 Iï'is}. cpval1end is dezé opnamen in het
voor·komen van ckl bosan_Moor., Het zou ~r~el erg speculatief zijn hier conclusies aan *as.t te .
kropen 1 maar de ·v1•ae~g doot zich wel voor wa!'J;•om zich in dit gebied geen Muurrijk t·-H.B.
'bos heeft kunnen ontwikkelen·., Zijn ·d~ omstandigheden nog r.iet g~o:nstig genoeg of heMt dEl.
IJI&ns róe! in hot etrm gegooid'?
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Een grotere verscheidenheid bieden do voehtige bosvegetaties. In de eerste plaats is
het .aantal voorkomen'de 'soorten groter en vervolgens hebben kleine niveauverschillen en •
ligging t,o.v. de B~erze'een vaak belangrijke invloed. Oe Beerze voert bij hóog water een
~ssil organisch ~fval' met zich mee, iS dar'l dus zeker eutrooph; of een bapaald stuk bij
e~n vrij ge,.i!'!J!'I.nivf.tauatijging of èerst bH ex~ree1111 ioog \flater oncktrloopt, is dus va"
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In tabel II zijn een aantal opnamen'ondergebracht die allen onder invloed van het
Be<:irzewater staan, Het typische oligotrophe vochtige E-B bos hebben we ,in dit gebied ntGt
aangetroffen. Wat we er wel gezien hebben is een· zeer moraot0111e vegetatie ~.an Pijpenstr_oot:.. .·
je en Gagel. Oe MoÜnia stond hier in hoge pollen, waarop •aak de Gagol. In de donkere
vochtige slenken groeide hoogstens een klein pluk je Veenmos. Oe ze ev~neen~ vochtige be-··.
groeiing staat geheel bui ten het bereik v.an het Beerzewater en: d.emonstreert dua wel dl.Îi;- ·
delijk de belangrijke rol daarvan -al zullen successie .ed. ook v.an invloed zijn.
Keren we nu terug tot de tabel. Eer'St enige algemene opmerking: V()or systemati~ch
aangelegde mensen zijn verschillende opnameh?en heerlijk kluif je, je kunt ze nl, be~chou-·.
wen als erg rijke Alneta, maar evengoed als vrij arme drassige Eike~-Haagbeuk~nboss~ni;;;:'\_
dit is echter vo<lr dit verhaal niet van belang. Evenals in. l]~t Oosten van het land va.,
het zeer regelmatig voorkomen van' Aalbes en Uitgerekte zegge ap. Ook Vogelkers en Geldart
se Roes zijn goed vertegenw!':ordi_gd. Oe :Vele kiemplanten van dez,e laatste struik wijzen·
op een voor hFlar gunstig milieu. Oaartegen·~ver.staat het feit dat Viburnum dit jaar erg
te leiden had van mass's rupsen, sommigen struiken waren bijna. gehee~ kaal. Poelr1.1it komt
in· ·dit ge~ied opvallend veel V<.'c•·· Ze is. zowel een regelmatige versch~jning in d~ blau"wgraslandeu als de vochtige bosjes • Otk tloeraskruiskruid dat in enkele opname ' ( 20 1 12,
11) staat is een typische plant V<)or hGt z.g. stroomveer langs de. Beei~ze.
.
De veget~;ttie uit de eerste opname is armer dan de volgenden., H .ewel vochtigheid
en lichtintansHeit op de bovenlaag engeveer de zelfde Z.\ jn kcomen juist de iets meer
eÜ>ende s·:.::rten als Valeriaan, Koningi.r::;ekruid, D0tterbloem ed. ,hier niet vo0r. Ook de
struiklaag is lang niet ze '-'ntwikkeld•; Ribes en Queo>cus ~ntbreken.
Opn. 27 is in diverse opzicht'"n i~tei·esa.,-!;. Aasthetisch is het iets prachtigs, Zijt;
het in een g:.. ed ontwikkeld E-Hb bé'S de fcrse bomen tezamen met de é'Vfll"dadige kruid- en
struiklaag die je aantre\(k'en, hiei' de je V•),•t• je een bijna geheLnzinnig donket• en Vc'chtig b,:s met een t;'opisch aandcend gewirwar van takken. Op het ogenblik ·z~l dit prachtige
b::sje wel verdwenen zijn, want zijn uo..;r heeft geslagen. De methode van werken in_dit na,,
.tuurmonument is nl. de vo lgendc.; Om d~.J 7 jaar wordt een bepaald deel "Onder handen ge··
nomen"; dwz: all~ st~L~iken wo~d~n geka~t, al~een de 11 moo~e. ~echte" bomen mo~ten blijv~
-staan., He't 1s duldellJi<· dat z1cn op :ro·n mamer heel moelhJk een goed ontw1kkelde bo~
·laag zich kan vor·men. D:ét bosje heeft çlus 16 Jaar tijd geltad en het is dus wel inter:esan•
·.juist· hierve_n een opname te hebben., Een beperkende factor is zeker het licht., want lar'9_S
de<i'an<ien stond do kruidlaag overvloedige!" dan meer midden in. Opn. 18 komt !JÏt hetzelfde
'·J:letóeol, ·maa;• hie;• was de licntvoorziening iets gt.!nstiger omdat er een 11weggetje 11 langs
lie?• Het aantal voor·iwmende soorten is wat gr-oter, hoewel Pinksterbloem. Wilde Be;•tram
on Egolboterblrom·als i~dringe~s ~it de naburige Caricia-fuscae weidon beschoud moeten
worden. Van belang is het te kijken, hoe de veget,atie er uit ziet na één jaar kaalkapo
Oe gegevèns daarvan hebben we verzameld in een terrein na~st opn. ?.7, zijn_ dus goed vergelijkbaar met deze opname~ De kroonsluiting der boomlaag bedroeg hier 50%, dit· is vrij
gunstig. ,(Vergelijk opn. 12!) Opvallend is de hoge bedekking (~0~ } van Eurhync~ium Si;okesH, dat in de vochtige bosjes normaal een bedekking van !. 5~ heeft. Filipendula lloudt.
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h.::1;..,_j,l~~t ~~.ec~!A~ 1_~ed fJ.:~,n)a:~r. ~~~~~;m~,J,\~.t~~o~~}~ler.\aan -~'~~·, ;~11j~ ~S~r,~e.ne~, tot-:.
..t ru_rï
_Het.
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·: , . ,, dié b!J!nen. eryg~ ."!.i~kie.~gr~nze~ ~,~v~~-.dóör_,de.ze _c~lf:~urmaaV~9~.le.'! h~~,. uitge!oeid ,kun-•
~ .. ' · ~·>···.'f.pén ·w. r&!11ó''t';piss~1~' ~'r Z'Îînr'!· ''~"-· El~
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;:~:~ '·::, 'fJ~·~~f~ 'J.~~t.:t~·~~·;ii'}~~(~~~Jl';'!~_e·ri :'~a~/~?;~<1~2 ~e ·k,i J!<~n~~.;Ói-f i:efrèif! ~~ ~é~~rleet'ii
:.t-f,n ~ -~t~ht.:~ ' 'gJt:édê'n"l~i{~k~t~" ~ aa'~'<luidtrig ~ '1ri'Je· ''struii<la!lg wÜ àa'ng~v'en ''daf ~r vä.~ de:,ie
:'''<!'n.~· ti'Jii;ûi\~t~~"nJ;:~~nt~1';i'JJ~~-;;k~~1hÜ~ 'stf~ci;ik~r~~~~li; -~~ 'k:ek~n· ~r9'~~~b~a~d·i;; J~-i~ ··;;~-~~ .
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:·~' ·;"~' ~&Jk·~~ri~~j'r,_t\~d~;~li'l< ''drif'hte'~' gèk~~i i;:á'::'t.t~~rif' ()v~~fge~~.- n:;;~t ~~r biJ ~~rmè'ld';~or..; · ·
''r :(> :l"~r:d$t"'~' l~à,.ij!litl~rl'lf ~nri~a'(J6k' '9JJdrid~'n -.;~~bin '$ldct~,; 'ï~ een sdpp.i'g'~ Car1c~ Fu~dá~- wei;
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~ t{t. - : 1<o~i~~i~~;) k'oirit
t "9J~ied in1e~r:-· -ioó"r' "4~ men- uii ·h~t '-éénm'aal. voolok ~meh 'ln .de'·· . .~_.;<;,,, ~~'·taSe1 'iO'J ~ftèfciê'h "{bj)n~iof.' lî~f'vïel" ~~;; ~-;,Ját' té vocrál ·o'Pü~ààl ontwil&ê1ci' ·ia· ·
ep _d; ·dr'~g~- ~~·~~ts~~. ·Z~ kunnen. daarbij aetï nia}~stuéuae ómvan9. bereikefl.
,,. ti; , "~ ;epi'uimer:i :27• t/m ll veHo~el'l ondePling:·wêl-;onig•:i verscnillen', die o.a. verbát'id
.· ::heulil~i,;iat\èt; ·-dl(v~~tighvidstoestand ( z'e zi'jr\ .!i'~rifJér<-:: .enigri VG~rder-e pretentic .zo ~e~l .ii!Oi!'~'
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·~erän·g~clii~ ·'van- nat ~ minder. n'at) / maitf' van ingri jpe~~dO betekenis is dit n'iet.
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is. ~~~- 35. Oez~ vegetatie ·ver'.iJchUt duidelijk van de Vc> ..

igen• oht_b~

·.•:<f k~l'l·van Pluiilistf'üi$r'i.~t (een van de -111eest• àlgémene plantén ii1 net strooadal van cie ·,
\. ,': ·' ~~~ie) ,1 Bit·t~r~oe~ ,; Gele Lis, ~drk'omen' :van Anlllmóon, Vedbl. Sa,lomoiuu:egel, Drie;,.~,..,

m\Jur ;~Wijfjesva~~n, ·-'Sml.lle en Rimpalinos. 'Oe b~omlaag is hoewel niet erg hoog tdoh goed
'· .or\twtl<kal d :{lo~} i' terwij 1 de struik laa>;t 'all' 'tnintJM. ·gunstig afkomt in vef'geli ]IHr)(l lll&l
'{: 'dd ru:t&hl.~aiJiàh~ 'ilallrschijnlijk lieeft.,ffi:er v.an oudsher eon E-Hb bos ges~aan en is .
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. i , . on_t~taa~. Ha~~ laar'. en Haagbpuk ontbreken echtqr ,ook hier nog. Wegedoorn (RhatM~s ;ca-.
: ; . 'th'i!.rtict.Îs} l<on\t hi 6r' ~n. daar voor. .
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lllédegedeeld, ligt het in het voornemen der Ve.-eniging om ·enkele ·gedeelten van het 9eerze-..
·dal tot str~<it reservaat te maken, zodat hier· ieder menselijk :ingri-jpèn zal wotden· geweel'd• "' ·: 1
evenals -in -de reservatèn in hét Naa~de"l'meér·.; Overleg hieromtrent is nog g~ande. Me.t,het oog·
op;de in deze omgeving veel'voorkomeria'e b~andenzal het echter altijd nodig zij~ de bosjes,
die niet tot rese'rvaat zullen worden beshmd, vrij te houden van doód hout, hetgeen mede..
: ·';
een reden is voor de dunning. Waarsohijnl ijk zal het nodig zijn de r.e·servaten ·zo-. te kiezen;:'•·: ·
dat de~e door een beschermende: gordel van ~èdiJnd bos Qmgeven zijn," daar ·anders :ook de re.
servaten zelf op den duur aan bosbrand tert· offe~ ~ouden vallen. Ratelpópulierën .zijn door
-~ .
'·de V_ereniging nimmer aangeplànt 1 zodat; als hier niet van opsla~ spr'aké is·, .dit.een van de
enclaves in het bezi_t van de Vereniging ·moet betreffen.•·diè aan ander_e.eigenaars toebeho-•
reno De Verenigin~ verzoekt ·detigenen~. die ópmerl<ingen hebben over het beheer··van hàar n,a., .-·
tuurmonumenten, zi'ch rechtstreeks tot·haar te wenden, daar ziJ gaarne openstaat voor
bouwend.e cri tiek en de door· haar ver'strekte inlichtingen. veelal mi~vers-tariden omtrent de
wijze van behande.ling der nat.uurmol'l~menten zullen kunne·h wegnemen-u~·
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Salix cinerea
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.'Fraxinus excelsior
Popu1us tr~mula
Frangula A~nus
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Waterzuring
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\I/i jdaarzegge
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2.2
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èar·C!amine amara.
Carèx remota
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1.1
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Agrostlis canina
Viola Riviniana
Epilobium spec
Equisetu- 1imosum
Prunus k
Glechoma hederacea
Sensoio paludosus
·L~nieera ?ericlymênum
Lythrum saliearia
. l..ychnis flos cuculi ·
·Taraxacum officinale
• ,.bus aucuparia ·
· ~sium paslustre
tlypericum quadrangvlum
Galium Aperi~
I.

"

1.2 1,1
+.2
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+.1 +•1
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- +.1
+.2 1'.-2
1.2 1.2 -

1.2

Anemoon
Ve_elbl. S~lomonszegel
Drienerfmuur

- 10Athyrium F elix f.emina
Luzula of campestris
Oeschampsia caespitosa
Muslaas11
Eurhynchium Stokesii
Leptodictyum riparium
Pel1ia epiphyl1a
· Ca11iergone1la ousP,i~ata
P1agiothecium dentic~latim
Mnium hornum
Catharinea undulatá

i\

-- \1-1"
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-

-

-

1.2 1.2 +.2
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-

-
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-
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+.1
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-

-

1.3

Wijfjesvaren
Veldbies
Smele ·
Fijn ladderrnbs
Beekmos
Pellia
Puntmos
G1anzerid p1a.tinos
Sterremos
'Rimpelmos
A;

w::·

Opn. 27 Betula k (Berk k) +,1 Climacium dendroides (Boompjesmcs) •~2
Opn. 18 Hydrocotyle vu1garis (waternavél) ];.2, Ca:· :amine p ... atensis (Pi~ksterbloem) Ll ~ ·
. Carex. Oederi (Oeders zegge) 1.2, G1yceria plicata (geplooid Vlotgras)_ 192,
Achillea Ptarmica (Wilde. Bèrtrani) +.1, Ho1cus 'lanatus. {lvitbol) •~2, Ranut<culus
f1am~ula (Egelboterbloem) +.1, Anthox~nthum oderaturn (Reukgras}-+.2, ..
Opn. 20 Alnus glutonosa k (Els k) +.1, Sèirpusrsilva:ticus (Bosbies) löL
.,·
Clpn.,l7 Vicia cracca {Vogelwikke} +.1, Lîn tria vul,garis (Vlasleeuwenbek) +.1, Polystichum
filix mas (mannetjé~varen) +.2 •. -.
Opn. 35 Glyoeria fluitans (Mannagras)
Opn. 18 B;'Mhythecium rutabilum. (StekelpUntslaapmos) +.2, Pseudoscleropodiin purum. (Grootladdermos) +•2, Mnium cuspidatum l.2ó
Opn. 11 Mnium affine +.2 1 Hy;,"u·m cupre·ssiforme (Klauwtjesmos) 1.2.
-, ..
N.B-. in opn. 12 b_etek-ant ..a •aanwezig

•.2.

Opmerking bij de nieuw.e druk van het "OVERZICHT"
(men neme bij lezing van cUt artikel. het "Overzicht" erbij.)

•••

Syst.ematiek is altijd een hachÏ:;lijk iets! ·

·(la:at.

;h~.(h.iLde indeling· der organismen vaak reeds gepaard met veel afgesproken indelingen,

r,,:?Witr~~,r~o-~~eÜng

van veel onderlinge betrekkingen tussen de verschillende groepen 1 bij
waarbij natuurlijk geen -~prake is van verwantschap door afstamming,
•. V!!;~ ~:volutie en van verzamelingen van in zek9re zijn autonome individuen is het n0g veel
)~~Üger ~m ,een werkelijk goed ·geordèry9. systeem op te bouwen, een systeem wàarin het wezen van de ge"rdende materfe :er1 de onderÜn·ge betrekkingen tussen d~ eenheden zcveel
gelij~ ~ot uiting ~omen.
.
pl~J1_tenge_z~lschappen

.mo-

.. . . . '
·

.: . -

..

Hêt is dan ook geen wonçler, dat· som\Jlige sociologen het in sterke 'anal,;>gi~ met het
syst~e·m vàn Plante1,1- en Dierenrijk, langs. één !iimensie (organisatie h<.~ogte} opgebouwde
systeem. van Braun:·Blanquet· afwijzen en·:voC.rsto:J;len om de zo- sterk poiydimensiNiale vegei:l?.- ..
ties o'ck in. m,J.JNKli'e di.;o;.;n)ies ~:.it 'c0 b~.el den.· B<:.halve o~'ganisatiehqogte iwnn;m q(ln ook ~e
oecologische factoren (zuurgraa'd, ionen samen-stelling van het milieu,
.

·.:'

~-

-11vochtigheid en droogte) in het systeem tot uiting komen. We moeten dan natuurlijk tot
t'uimtelijke figuren ónze toevlucht nemen. Maar zowel bij de.pbgingen om tot een goed
gesloten ~~ndimensionaal systeem te komen, als bij de ruimtelijke uitbeeldingen van de
vegetaties z.ál de pLsoc. systematiek in de komende deèennïën· wel in hoge mate dynamisch
blijven. Gebruiker~ van de Heukelsflora zouden wij b.v4 niet aan willen raden om hun
kennis <?Ver de Nederlandse plantengezelschappen aan d~ hand van de lijst·, die uit het
overzicht wordt overgenomen, vast te leggen.
.
Laten wij nu .eens, ons op het stMdpurit vari de· samenstellers van het overzicht stel-.
lend, dus uitgaand van de g.edachte, dat een ééndimensionaalsysteem w~l mogelijk is; dit.
systee!fl n_;:~d~r bekijken eh vergelijk~:>n fflèt' dat van de vorige druk.
De totaalindruk, die wij dan krijgen is, dat verschillende indelingen nu beter. met
. , opnamen kloppen, maar dat er. toch
:nog. hier en daar vraagtek:oos geplaatst moeten
worden. Grote wijzigingen hebben plaa·ts gevonden, vooral in de klasse der akkeronkruid-.,
ruderaal-, vloedmerk·~ en. kaalkapgemeenschappen •.(Rudereto··Secàlineta). Een nieuwe o~de,;.,.
orde, ·die der hakvruchtgemeenschapp~n }H~eft .zijn intrede gedaan- VerS'chillende ·-onderve.r.-.
bonden zijn tot verbond verhèVen. Als· nieu.we orde~ zijn opgenomen ,de Bidentalia, Atr~p
licetalia en de Atropetalia. Al!} uitingen van dr~e typische standp-laatsco'mplex.en; t;o~ten zoutwater.. vloedmerk
én en kaalkapplaatsen, lijkt
dat nqg .niet . zo gek.·
.
.
. ..
.
.
In het verbond van de Roggeakkergemeenschappen (Scleranthion) zijn~enkel associaties
van Kruseman en Vlieger bij gebrek aan kensoortt]n· geschrapt. Ïn som~ig~ ·~ezelscnappen van
Arction en Atropion staan soorten samen als ken~go~ten.gen~e~d, ter~~jl je ze maar weinig
bij elkaar· vind, hoewel je ze wel op oyereen~omstige s·t~ndplaatsen ~u~t tegenkomen.
{Stinkende Ballote-, Wolfskers- en Wilgenroosj~. ge.m.ensch~ppen) · . ::. '.
·
Als je b.v. bij de ene Zuidlimburgse mesth.o'ap, .~ertgesP,an. en ·bi} ~en· ander Brave
H$ndrik vindt, mag je die twee dan tot ~én ge·z~ls~h~ r~kenen r .
·
Een ander b.ezwaar tegen die kensoortenlijsten. is, .dat er soms sc.orten of variiHeiten in vermeld staan, die in de buitenlandse litt. 'genoemd worden, terwijl nog niet zeker ls of ze in ons land dezelfd~ so6iólogische pla~t.s i~~emen. (~repa~Ó~ladus re vol vens
{b..v)
Ja We ..komen n~ aan het Li ttorellion. VerschilléÎîde associaties van dit verbond lijken
~an twijfelachtig allooi, Groeit Lobelia b.v. altijd met Isoëtes samen Konsoorten .
uit associatie 1 en 3 kunnen tezamen vo·ori-;omen (Bergvennen). Waarop berust de . beweri~g
in. de noot. op blz~ 48, dat m~n bij sphagnum obesum.overwegend wel met S.c:assicladum v~r.
obesum te maken zal hebben?
In het Pota:mion is de binding van Nitellopsie obtusa aan het Najasgezel$~hap nog
ze,;. twijfelachtig. Het Glyce'riëto-5parg.anion vertoont· nog bloedarmoede d.w.z. is zeer
zwak gefundéel'd. In de Vlotgras Engelskopgemeenschap van dit verbond kan m.i. Sium erectum
(Kleine Watereppe) beslist !!!!! als kensoort gelden. Iil Noord-Holland· ~omt deze soort
veel voor in gezelschap van Waterzuring en Kleine Lisdodde. Dan staat er boven aan Bladz.
63 weel" geciteerd Gen
associatie van Althaea· en·Oenanthe Lachenalii (Heemst en Weidetorkrufd). Daar in de.buurt van het Alkmaardermeer, waar dit ·gezelschap da~ voor zou
,, ko111en, de je vrij vee~ ~OE,ln,.nthe, speciaal in mooi ontwikkelde Riet-Zeebiesvegetaties,
·maar ook wel in successie-stadia, die daar op .volgen en wa~rin Althaan ook·e~n rol speelt.

a

ook

..•..

z.g.
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(Gezelschap van Soncnus palu$tre en

Althaea~ zie

"Veenterreinen

in_Noord~ol1andn.)

.,,i;

I

Met overslaan· van--de Droge Graslanden, ·waar ik n_iet over ~i'f te orrdelen, komen
we dan toe aan de klàsse der vochtige graallinden (Molin-ieto- Krrhenatheretea) Opnieuw
l
ataat in deze klasse het Molinoin (1) volkomen los van h_et Car-icion Oa\lallianae (.2): en:
-·'
het Caricion fuso~e (3) 1 beide laatste in de klasse der Kleine Zegge geméensèhappen.
·)
Nog steeds lijk_t me logisoher vereniging van deze drie verbonden tot· ·een hogere een,heid, .
zoals Vlieger dat in z'n Aperpu deed. Telkens vinden wij in opnamen uit g~zelschappen
,_
van deze drie verb~nden soorten die in alie ·drie voorkomen, b.v. Opvallende ·ver,schijnin.:..
-.- .
gen als. Parnasaia, Gymnaden ia, (~ggenorchis) Epipact is palustris. (Moeraswespenorchis), > '- ','
Stur111ia eri Ophiogiossuin (adder~ong~ Oe plaatsing van ·( 2) naast (3) is m.i. wel logisçh~ _..._' . ·t\
•aar radicale verhuizing van het Molinion zou nog beter ~ijn geweest. ·oe klassekensoor'- ~~~: . ··:
ton del" vochtige graslande·n zijn op enkele uitzonderingen na allemaal typiache f\rrhena';;
therionsoorten_die de meer nat1.1urlijk~ moeraswei~n mijden! Daar komt, dan ·nog 'bij, dat
I,~
het Molinion met hot Caf'ieion fuscae• en _Oavallianae naast ·de reeds ·genoemde soortennog de volgènde gemeen heeft:
Eupatorlum ca•nabinum (Lev~rkruld)
Ciraium-palustl"e (Kale jo_nker)
Lycopus europasus (Wolfspoot)
Mentha aqUaiicá (watermunt)
-Angelica Silvestris (Engelw<lrtel)
Comàrum pdustre (wateraàr'dbel)
;!.!neus articulatus {waterrua)
Lotus uliginoaus (Moerast"ólklilverl
Stellar ie: glauca (zeegroene muur)
Epilobium palustre (Moer•a:sbasterdwèderik)
Riccardia pinguis (Vetmos)
en Calliergonella cuspidata (Puntmos).
,_

...

_,;

-.-.\

waarmee nog _niet is gezegd, dat al deze socrtGn ~ in de genoemde verbonden voorko~, _
men. Wat ligt. meer vom· de hand t.ij de schrijvers van het Overzicht dan op. grond v~n . / · _ ,
deze gemeenschappelijke sovrten eeh:· nieuw,. orde te. creëren {die 'van ·duinpan- en moe;as- . · gezelschappen')
.
_·i
Samen met de ie orde zouden dan de Ericeto~Sphagnetalia (in de Oxyc·1cco-Sphagnetea)
tot ~~n· i<îass'e verenigd kunnen worden vanwege het gellléensohappelijke bezit van de soor- · ~
ten categorih
~ydr'ocÓtyle vulgade ( waternavel) _
_t-..
'.1;
·Êriopnörum angustifolium (Veenpluis)
·Mal~rs p~ludosa

(Malaxie)
Vioia palustris (Moerasviocltje)
Orosera·rptundifolia {Zo~nedauw)
· Aulacom11ium pfllustrè (Rood Vil trnoa)
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caheacen• .(Afgekorte Zegge).

Binne11 zo'n kla$se zou.den dan onze Noo,.dhollandse natte Sphagneta met Sphagnum pl~lo
sum en recurvum,. Yiol;a, Hydroc:ot,yle;. Malaxis· en Öroser.a ook een p·laatsje k~nnen _yinl#en•
· In het tegenwoordige systeem horen opnamen uit deze vegetaties in twee klassen thuisl
!'lier zitten echter nog meer puzzles aan .vast .. Wat ia b.v. de plaats van het 11 Calthion" ·
.Wat moeten we. doen met de MQliniongezelsohappen die veel soorten met het Magnooarieion
.. g~pen hebben:? Het Molinion ·is tegenover het Cal"icion fuscae ook ·niet sch~rp af te gren..
. zen. G~zelschappen uit deze twee-of drie (met Calthion) verbonden ZoU je ook in één verbond van de binfl'lnlandse moerasplantengezelschappen kunnen samenvatten.
~zouden dan·dus de volgende indeling krijgèns
'~
Orden
Verbonden
der
·17. ll.lin- en moe}'asplanten gez. ~ binnenla~dse ~~eraspl. ·gez .•
Veenplanten2e. Ericato- Sphagnetali~.'~ Duinmoerasverbond
_
gezelschappen
.
..
------;, Sphagnion ~nz.

Y.
.,_

..

Opnamen uit Kortenhoef, de Nieuwkoopse S~hraaUandel'l en het Naardermeer 1 _ de LemaeI'ermaten en het Voltherbroek spreken sterk .voor deze. opvattingen. (zie artikel in Un
der volgend~ Kruipnieuws nummers).Het vage gezl'iám over z.g •.MoliniQnCariclonfusc:ae
. aoorten zou met het.· 11oplossen" van deze vérbond·en metean verdwijnen.· ·

of

Met dit al zijn we zo braaf aan het sys.emat.ekje spelen.· Ja, spt.llen, want ik blijf.~ blj dat, zolang;we het systeem niét van onderen af ot~bouwen, d.w.z •. van uit do··~·:

·'

. ~ogie van de afzonderlill<e soorten, ·we onze planten niet objec~ief in categor<ieënfánal~ ·· · r··
aan de tegetlw~Qrdige indeling in ver~nds, or~.,. en klaasekensoorten) kunnen verdàlo'n.
. . ,, .
We lilOEiten .!!!!! in de_ eerste plaats assooj.aties _'ordenen, maar de Gecologische-plaatsen
der. afionderlijke planten in het grote com~le'l proberen 11an te seven. In het "netwerk"
_dat ~an ontsta.at kunnen wij aandUidtn, waàr de beschreven locale·gezelschappen zitten.en·
het :zal dan b.v. bl_ijken, dat bepaalde soorten 9P .de ene plaats. tèzamen en op eon andere
gescheiden kunnen optreden. (Oe term desintegrati~ d$lde Viator Westhoff ~arvoor voor.)
~ En hiermede .kom(m we dan we;er tèrug op het prinei~i~le bezwaar tegen de 11associatie··
.· hengsterij": ele ondet"linge betrekkingen, d.w •. z. de :loristische en oeoolo,9isehe verwant, schap tus_sen vegetaties in uiteenlopende la.näseh!Piiltypen en de vele overgangen werden ·te ·
veol verwaarlo'osd, een ")iskennin9 va:n de stelregel, dat in het verbindend.: .het wezenlijke
zich ope.~baart. Wàt blijkt er in h.et 110verzicht 11 van het verband tu~se~ bepaalde Armeriön-, Nan~cyperion- en Littorellion-gezelsehappen (sl;lb.ass, .3a op bldz. 42 en ass. 6 op·
bldz. 49). tussen t>blin ietum, Carioet11in diandrae, en Eric•tum, tussen onze 11-vette" .w'eiden~
Zinkviooitjesgezelsohap· en de Droge grasi~nd~;n en tusS:n de ver..s~hillende bos98zelscappen
'hie artikel Hat"m Tjalling)?'?

''

:•

Zal lllèt deze dingen rekening gehoudE!n wor-den in de komend~ ~Prod~omua of ,tal dat ook
·sleohts een opso~ing zijn?
1
Wl111 Meyer.
. '"· ; '-~aandalll, 10 Deçember 1946~·
.

"j.·,
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REPLIEK: OVER DOEL EN WERKWIJZE VAN OE PLANTENSOCIOLOGIE.

I
'

Oe hierboven geplaatSte bespreking berust in haar conclusies op èen misverstand,
of liever - \'lant de schrijver 'Weet zelf wel' beter! - ·op een mi:sleid&nde V·JOrstelling
van zaken. Wat is het doel· vàn een werkje als het noverzicht der plànte~gémeensèhappeA
in Nederland"
Geen ander dan de naam aange&ft~ nl. een overzîcht - dus een geordende
opsomming -:- te geven der plantengemeenschàpp·en· in Nederland. Oe N.J;N. heeft ons .inder- ·
tijd hierom gevraagd en aan de ie· wens is voldaan, Het spreekt wel vanzelf,' dat hierbij ·
zoveel inog~lijk kqrtheid en soberheid betracht moest wqrden, wilde -de over~ichtelijkheid
niet vorloren gaàn en ile pri,'is niet onbereikbaar worden voor de belangstellenden. Het
sprc'ekt dus ook vanzelf, <lat ~olstaan moest:' worden met e~n interpretatie van feitelijke A
ui t!<omst~n - wier juistheid .natuurlijk aan éritiek onderhevig iss vergissen is menselijk~
-, eh dat h&t n.iet mog~lijk was~ in dit<beàtek in te gaan op de oorzaken, die de vegeta-.
tiestructuur bepalen: to b~·sprekerr dus, hoe de oecologische· èn historische factoren. in.
hun wiss.Glwerking aanleiding hebben gegevcrf tot de samenstelling van gozelschappen 1 zoals wij die nu voo,. ons zien. Toch .is het dit, deze oorzakelijke besoho.uwing, t;lie Wim
Meyer verlang_t- als een'goed le_erling van de Amsterdame biologfsche·sbhool -.·en"" ia
het misleiden<te in zijn voorstelling, dat hiJ het doet voorkomen 'alsof de schrijve·Ni van'
het 11 ûverzicht•i van elk causaal inzicht verstoken '11assoc'iatieherigster1 11 zijn'~ nàmèrijagtirs,
die tevreden zijn met .een plántengezelschap· ·als feit en daar-in geen probleem 'zien. Wànneer dit alleen ·maar èen per>soonlijke :aantijging zóu ;djn, zou het nio~ de moèitf.l waard
zijn er op te antwoorden. Het is echter meer dan dat:: de betrouwbaarheid en bruikbaar~eid van het ~~verzicht" hangen af van de vraag of dez~ aa~~ijging gagfond is Çr niet,.
en daarom zie ik mij wel genoodzaakt hierop in ~e g~an, Ik kan .dit het beste doen aan de
hand van een citaat uit het manuscript van :mijn studie over de vegetatie van G!e Wadden- .
eilanden, dat ongeveer een half~aar gGleden geschreven werd; deze beschouwi~g gaat wel
_uit van een speciaal onderwerp, de successiestudie, maar leidt tot algemeen geldige oonèlus·ies•
11 0e studie van het begroeid raken vän'geheal of te~ dele pnbegroeide gebieden# wiér
miliEiu voor ve_getatatie geschikt wordt~· behood t.oii· de dankbaarsta objeçten ,v.an oecol;.,.8·
gie. en planten.sociologie,. Oe snelle. veránder.ingen, die hi'er optreden, ·zowe-l in de fl.o-.
ristische samenstelling als in ·de structuur van het ·plantender !eren ons- oneindig veel
·meer Otlltrent het wezen der plantèngezelschappEm zowel .als over· de oeoologisch~ ei sen der
ahonderlijke soorten, di!n de &ttJdie ·van ·een in evenwicht verkerend en slechts .zeer langZaaM evoluoreitd plantendek kan doen,
Men kan zt.Îlk een successie ' 1idiobotar;~isch 1) zowel als planten•ociologisch bestuderen. iri principe zijn beide gezichtspuntort gelijkwaardig. -[)a~r de plantensoortel'l zi~h ·
eoht~r tot gezelschappen aaneensluiten, leidt dG plantensociologisChe m.e\hode to~. een
vereenvou~iging van _he~. probleem; de chaos van feiten en eenheden, waarmede men te maken
heeft1 wordt toi een mi~d~r gee~mpÎiÓeerd· sche;;;a: herlei.d•
feite. betekfint dit, dat de

In

1)

d.i. uitgaande van ~ afzonderlijke plantenin,dividuen en -soorten en niet van de
plantengezelschappen.
_ >.. '

- 15-

•

I

1ecompliceerdheid van het probleem als één geheel wor~t overgedragen op de complicatie
'an een,.· aantal gesub~rdineorde problemen, die men plantengezelschappen noemt •. Men brengt
als het. ware ~€n.bijna onóntwarbare formule. terug tot een aantal ee~voudiger for~les;
doch het aantal onbet.enden wordt (jaardoor nog niet kleiner. Wanneer men zich nu màar
bewust is, dat een.plantengezelschap op ;zichzelf weer een probleem is en geen feit, kan
deze methode niets dan voórdeel brengen. Het is geen toeval, dàt juist de ontwikkeling
van de r>lantensociologie lll!ilt haar eigen me.t.hoden en begrippen heeft geleid tot een op·bloei van studies van de snelle successie op. onbegroeide bçdem, een probleem w,aar de
oude geobotanie. e.ige.nlijk gèen raad mee wist, mede doordat men nu althans ehig .inzicht
heeft in de werking van bodém en microklimaat~ Een gevaar levert deze overdracht van
,a prOblemen echt~r op 1 wanneer men h,et onderz.oek te dogmatisch opvat en ilorgeet, dat plan•
tengezelschappeil slechts abstracties zijn in. nog veel ster~ere mate dan een so.ort een
abstractie is; wanneer,men de gezel."chappenbescho~wt;~ls vaststaande eenheden, in wier
str,!J.ctuur men geen p!".oblemeem ziet en waarmee men goochelt om er de opbouw en ll'erande:ring van het landschap mee uit .te .drukken. DWJ ;is men op do verkeerde· weg; 'men verwijdert zich van de oplossing van het gestelde probleem inplaats dat.men het nadert. Dit
gevaar· bedr.eigt ulke plantensocioloog.,
Het beste is om voor een bepaald beperkt gebied idiobotanisch zowel·als plantensO<·
ci.ologisch te werk te g~~n, waardoo~ men gedwcmgen is alle soorten afzonderlijk tè beschouwen in hun reacties op het milieu..
·
Er is geen bezwaar tegen·, de o>rJerzoek in gen van beide gezichtspunten uit te,gelijk
uit te .voeren, integen~eei, daar is alles v66r~ ·er is ook geen reden, bij het idiobotanisch onderzoek af te zie~ van d~; plantensocioiogische terminologie en.begrippen; de
naam van het gezelschap is aJs een formule v<wr het nog onbekendè biotoop van de. soort.
Het idiobotanisch (oecologisch) en plantensoc.iologisch onderzoek kunnen hand in hand
gaan. Men inv&ntar~aeert d.e flora, gaa.t haar:yerschuivingen in de .tijd na, be.stuqeert de
disseminatie (•:!: zaadverspreiding) der individuen,. hun levensvorm, ph~enologie 1 migratie en aggregatie,. Tegelijk. bestudeert men het aaneensluiten der soorten tot gezelschappen, hun afhankeUjkheidsbetrekkingen, hun co.t;~currentie, ·de ontstaande st!"uctuur: men
-analyseert ~ie gezelschappen quali tat.ief en quantitatief. vergelijkt hen met. elkaar 1 on.derscheidt hen naar kenmerkende of dominerende soor.ten en tracht zich een begrip h vormen van het milieu van het gezelschap als geheel. Evengoed als men bij "de studi~ der g(:)zelschappen steeds de eisen en gedragingen der afzonderlijke soorten in het oog moet houden, ,evenzo kan men bij de studie van het gedrag der· soorten afzonderlijk eerst. orde in
de chaos br~mgen door voortdurend acht te geven'.op h~n plaats in de geuelschappen.';
-Oe hier.weergegeven.beschou'wing heeft in het bijzonder betrekking op de successiestudie, maar zij geldt ook in het algeme(ln yoo; de werkwijze, die de plantensociGlogie
.behoortte volgen, en die zij inderdaad volgt; wanneer zij op de juiste wijze bevefend
wordt. ·Dit· heeft, tussen· twee haak jes, nie~ te makeri met een .bepaalde "school 11 of 11 methode11.: In elkè. 11 schóoirr vlnctt .men· onderzoekers - aUè grond~eggers behoren hiertoe - die
op deze wijze werkzaam zijn en zij alleen zijn het, die de wetenschappelijke inhoud en
waarde van de plantensociologie 'bepalen: dft ·geldt bv. voor G.E~ du Rietz in Zweden,
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· ·A"rnor~~~~·<N"Iilgen,. C.Raunkiaer~ J.Iversen en_ T.W.Böcher in Denemarken, J.BraunBlanquet in Frankrijk en;zwitserland, H.Gams in Oostenrijk, S.A.Cain in Noc~d-Amerik~,
wijl!." J.W, van ·Dieren 1 W,Feekes en M.J.Addani in Nederland, -Ik zeg dit ni~t om bepaalde personen te verheerü jk en of anderen te ~ort te doen,... maar om dé ~ezert e~n aariwi jzing'
to Ç>even, welke litteratuur hij _di~nt te raadplegen, wil: ·hij een indruk krijgen wat
plantenscc1ologie· eigen1ijk is;
Zeker moeten we dus, zoals Wim Meijtlr wenst, de oeoologil!lohé plaatsen' der afzonderlijke planten in het·grote complex proberen aan te geven, maar daarnaast en tegelijk moete~ we .de in da nat~ur optredende 1 wetmatig samengestelde en r·egelniatig terugkeerende.
combinaties, .die we plantengezelschappen no.ell)an, onderzoeken e.n beschrijven, Het ene vult
h~t andere aan, En om nu dit nog eens dwidelij~ te ·zeggen: vam een indeling ·van de vçg~~('
tatie, de gezelschappen dus, ~aa~ oecol~gische factoren kan geen sp~ake zijn. Dit· ie in ·
de Vel"ige eeuw al ·vera·cheidene malen. beproefd., maar beeft <Jteeds tot een fia!'co geleid,
omdat h&t principieel onjuiat is. Wanneer we de betrekl<ingen tusse.n 'vegetatis en milieu
Willen Onderzoekent moeten We de Vegetatie .onafhankelijk Van het milieu {dus flOrliJtisch)
ondersch~iden, andérs raken we in een vicieuze cirkel. Wanneer rrien in de o~cologie en
plantengeografie de betrekkingen tussen bepaalde soorten, vormen of vàriëteiten {1!oecotypen11) en het mHieu wil onderzoeken, begint·. men toch· ook niet die oocotypen naar·net
.milieu te kenschetsen en t.e onderscheiden?Oit zou het paard achter de wagen spannen zijn.
Oe onderscheiding van soortent '1ormen en variëteiten moet berusten op morpbologische ken'merken. Evenzo moet men
plantengezelschappen eerst. naar hu~ floristische samenstelling
onderscheiden ·en dan oride'rzoek~n, hoe het millieu en de historische factoren zich in deze
samenstelling weerspiegelen.
Het is ongetwijfeld van veei belang, daarbij de plantensoorten i,n oecologfsc~ categorieën te Verdelen I . die dan Object~ef Qefundeerd mOe.ten zijn, maa't' men moet Wel bedook en, dat .zulk een indeling slechts naar èón gezichtspunt tegelijk plaa~s kan vinden.
~n kan de planten van een gebied bv. verdelen in geophyten, therophyten, hemikryptophyten enz~, of wel in euxel"ophyten, hemixerophyten".mesophyten enz. (naar de wijze, waarop
hun aangepast .zijn aan de fact~r ltwatern in h~n morphologie tot uiting komt), of wel 'in
anemoch,oren, 'hydatochoren, zo()i::horen enz. (verbreiding 'der zaden door win.d,, water resp. ( ·,
d~eren), of wel in verschillende nzoutklassenff·al naar het maximale chloorgehalte dat
zij verdragen (zrier verschillend voor kiemplanten en volwassen planten, verder afhanke~
lijk.van de h~rkomst van het· zaad, van devochtigheid van de grond enz.), of wel in lic~ten donkerkiemers, of wèl in t'rage en snelle kiemers, of wel in geleidelijk of plotseling,
laat of vroeg vruchtiet'tende soè.rten, of wel in warmte-· en koudeminnende soorten, of
wel in ~utotrophe soorten (met wortel'haran) ·on mycotrophe (met myoorrhiza) 1 of wel in
"euryioneir, "rnesoione", 11 basiphiele", acidc;>phiele 11 enza al naar hun PH-amplitudo,. of wel
~n anemogamen, entomogamen- enz. n<J,ar, hun bestuivingstype) of wel naar de graad en de aard
van de ·selectiviteit van het wortelstelsel bij de opnamé van bepaalde ionen, of we~ naar·
de aard en de hoeveelheid van de ··remstoffen 'die zij afscheiden, of wel in "langedag 11- en
"kortedag 11-Plante>\. ~1 naar de. vour do. blo~mvormil'!g optimale 'daglengte, of we_l n~~oar do
duur en de periode van hun vegetatieve.. nntwikk~liag in de lcop van ~~~_jaar (.klassen van

de
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of wel naar het type van h~n wortelstelsel (intensief, extensief
enz.,), of wel naar hun behoeftE! aan phosphaat, ~ali 1 nitraat e~d., of wel in'*«hemerophoben11 al '#laar z'ij de menselijke cultu1,1r volgen of ontvlieden, of wel in atlantische,
mediterrane 1 .·holarctische,· polychore enz. al naar hun areaal, en zo nog op een dozijn
andere wijzen meer. Al· deze onderscheidingen zijn belangdjk en voor een werkelijk volledig plantensociologisch ondérzoek 6nmisbaar; maar als het je bij deze opsomming is
gaan dUizelen,. heb ik mi]~ _doel arme~ :~e~eik~,_ nl. aan _te tonen, dat de oeoologisohe
fac_toren 'z6 oneir;dig veelzijdig zijri':en.de ~eacties ,.d.er planten daarop zó gevarieerdff
·dat het ·absoluut ;.nmogelfJk ~eacht nÎ;;et ,wordel')~ de pl,antensoort'gn naar- e.l deze gezichtspu'nten tézanlen in èén re~ks oateg~~i.~en te ,v.erde.len_: zoals Wim Meijer voorstelt-, een·
reeks, die dan analoog z()tl mo.ete~ zijn aan "d.e .~egenwoo;·diga indeling in verbor.ds-, ·ordeklaslilekens'aoi•ten". Dit is een hers~nsc!;i.rit •. Wat wij moeten en kunnen d()en, ist uitgaan van de in de natuur gegeven rui.J!l.~,elijke c.o{nbinaties van plantensoorten (gezelsóhappen) en hun betrel<kingen met het mH.ie~o~ Or'derzoeken~ dit laatste kunnen wij dan o.a.
doen door hei opstellen van 11 biologisc,he ~peqtr.a"~;:.dus dool!' de aand_elen der verschillen-,
de_ oeeologische planteng:-~eP.en aan ~e'). associ!lt;ie-·t_abel percentsgewijs' te berekenen, ·en
da,n n.i'et alld>~n voor de i'~~nsvo;·men van _Raunkia~r~. maar vpcar ''Zoveel van de hierboven ·..
opgesoftlde ·catEigorie'ën als wï'j maar ku~Y~en •. Hoe meer· verschi-llende spectra wij -berekenen,
' .hoe veelzijdigèr wij de bet~ekkingei'J .. t~ssen mili~u en vegetatie aan het lich·t breng(m,
alsof wij steeds meer .facette~ van ~e~, ~iamant belichten. De Deense school heeft iri· dit
opzicht voortreffelij~· v?or~ereidend,,W!iJ.rk gedaan •.
_. :-.
Waaro 11et nu in d~ t veroba':'d o(JI.g~t_,. is de V~!" zekering, dat de sohl"ijvà.-s van het
IIQver:zicht der Plantengt:meensoh~ppen" :deh ind~:.-daad hebben laten leiden door de hierboven uïtgewet'kte 'gezic~tsp~nt\1;n_ •. -~.ij zijn ten :volle doordrongen van de stelreg~l, da't
in hot 'lierbindende het 'wezenlijke ?:.ich o~enbaart, maar wij begrijpen niet, hoê' iemand
redelijkerwijze ka~· ·:;erlang~n, d~t ·in een "oVerzi-cht der plantengemeenschappen van Nederland'"' zoiJ worch:m· gew~zeil. ~p· de ··overgan9el') 1 d~e er tussen all-e associaties bEistaan,
.. en op :de· b!3tr~k!dngen ..l.ussen as.sociá.ti.es .ui-t. verschillende verbonden of orden~ Begrijpt
,. "de recensent dán ~iet;.
het b~ekje Çan. zijn doel voo.rbij zou schieten door onoverzich~
tel ijk, d.i. voo·r de directe practijk onbruil~baar te worden'? Wie zich rekenschap wil

·een

.,

dat

;,
. ·' -

ge~en vàn het n--.,zenlijke, dat zich ln het verbit:tdtlnde openbaart 11 1 bestude.-e daarvoor
g~en 11 0verzicht 11•1

'11o~iof•orde,

),

.,

doch monografieën over ~epa.ilde kleine gebieden o1' over een enkel ver·
· · ·
'·

Het' is wel de moeite.waard, hierop nade.- in te ga~n door het geven van een enkêl'
.-êvo01"'beeld van hetgee~ er re~ds bekend is over de oorzaken van de siruott!Ur v~n ~epàa1de
,. ~ezel schappen ~n V<•n _het ··--'.a(;Chijnsel, dat bepaalde soorten op de Ême p:!:~a ts tezamen·'~n
· i·cp· een andere gescheiden kunnen optreden; 'i;evens van de wijze, waar·op verandering van
'"mnlieufact·orL~· van het ene gebied n<tar het andere zic!-t weet·&piegel t in veranded~;gen
~'- in florisHsche samenstelling. Hiel" vo.lgt dan di+. voorbeeld,;,
Langs'· .dç mediter:--ane, atlantisotoe an baltische kuste;1 komen enkele associaties
'··-.oor·; die duinen op het strand bouwen .én deze duinen verder ophogen in samenwerking
met de wirid. Deze gezelschappen ~erdel') !'eeds een halve eeuw geleden onderscheidon als
.
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.,. :e . "Àgr::pyre~ j:mc... i~ "'"' ;~!"mqp!-.'::e!:.:.im''• om onu nu tot de belangrijkste t$ beperken. :.atel'
· heeft .men op gro~d van verscnü::·en in.· ~l.ad.,.H~che samenstdling_, di~ oorrespor.de~en' me~
verschillen Îll klimil'r~, dè.medit~l'l'ane ila_sso.cil:lÜe van Agropyrum junceum' en Çyperus _IIIU""
cronatus 11 en 11élssoc:.atie van ·Ammophi_la arundinacea -~n Medicago marina" gescheiden "at! de
daarmee paraHele a:.s~ciatiea aan de ~tlantische .eri balti-sche k!lsten, ·het· "Agropyretum
boreo-atlanticum". ~;, · 1et 11 El.vmet~~ophil~tumnf Het are~al (verpreidingsgebied) van de
meeste soorten dèzer geZE;lschapp~n ia mediterraan, mediterraam-atlanti~ch, atla •. tisch
of 11polyohoor 11 (liet Xa~t.ste wil zegceri,_ .dat zij in zeer versohiliende pla_ntengeografieche
· g~bieden v,oori«<men;·
clit · ge~al zijn zij daarbij e_chter steeds aan de kust gebonden).
Soorten~ die .ook in het óinnenlan<t van Euri?Pa en Azië verbreid zijn, vindt men er «<s.
vrijw~l niet onder; hierin ko~t de sterke bi~ding van deze ~ssociaties aan het klimato() .
lógisch en· bodeJ!!kundt·g milieu van strand en zeeduinen tot uiting. De meci,ite.rrane en at- .
. i~ntischè J~SOC~aÜet nu hebben een aanta,l .mediterraan-atlantiscbe en pqlychol"e SOOI'te"
.. ~~~n, zoáls.. Ammopntla aren~Ma .(Hel~) ,.T~iticum junceum.(Sie'-'tarwegraliJ, Eryngium ma;.
ritimtim.(Bla·u~e Zeedistel),·Euphorbia Paralias, {Zeewalfnmelk}, ·Calystegia Soldanelia
(:ZeewinèJe). ·.op. grónd .hiervan kan. men. ze tot een orde. met een of twee verbonden· verenigen~ he.tgeen er. verdtr weinig toe. dqet.; daar het atlantiache gebied. zd.ch doo;• eigen at"lanti.sche .soorten O!lderscheidt_·(evenals het ~editer~:"ane} voel. fk h~t mee~:jt voor dè ondersbhefding van twee v~rbonden, het atlantisch-:baltlsehe Elymion, gekenmerkt do~r Ely,.mua are11arius (Zandh~ver); Ammophila .baliica (Noorse· H!'llm) en Hpnckenya 1Jeplodel! (Zee....
pstele.in)Î·- en he~ medit~rra~e Ammophilio~. Int~·ressant is het nu, het gedr!!g te volgen
van· ~··medfter,.aan-atlanÜsch~ soor~e:n,· naarmate men verder No<lrdwaar-ts komt. Euphorbia'
Paralias (Z~eWölfsmelÜ, Calysîegia Soldanellä. (Zae~~ndeJ en Eryngiu111 maritimum _{Blau~t~e
Z:eédistel_). zijn. in he( mediterrane gebied ordekensoorten van de hel111-orde 1 dwz. dat zij
er ··vanaf het ~pen strand in alle hier bedoe.lde associaties voorkomen, Oit is ook
aan
de Porttige_se kust. het geval •. Komen wij verde~ Noo~dwaart~, 4im verandert de zaak·. Deze
drie ·soorten ·bereiken hun Noord..:waarts, dan verandert de zaak. Deze drie soorten bere i,.
.ken hun_ Noor.dgrer.s ··resp. op Terschell~ng, in Denemarken en in Finland, naarmate zij nu
die grens nàderen, ·zien wij.,dat ze. ziehj~ct~gtrl'kken uit het Agropyretum- bóreo-a.tlanti~um·. (st~and} in ~e-t El,Ymeto-Aniinophiletum (~~~reep) en vervolge!')s ook. van de windziJde . ( )
van die zeereep :naar de meer ·beschutte lijz~jde. Voor de· soorten die het minst ver Noordwaar~s g~an, dus·- ieewol fsmelk.
ZeEtwin de, ia dit reeds inEngeland en Vlaanderen duîdel.ijk liet geval. De Zeew~;;Hstnelk komt op de Beer (Rozenbui'g) nog overal in het helmgezel-·
uahap V9or, ·maar op Terschelling- uitsluitend aan de beschutte lijzijde-.. Óe Blauw~ Zèedistel preferee1:1t in het· waddendistrict wel reede. de beschutte plaatsen, maar pas in de Oost.~ee vinden we hem. daa:· uitsluitend. Metingen van het mi~rokli~aat hebben· aannemelijk .. gemaakt, dat deze v~rsohuivingen ·een gèvolg:,zijn ·va11 de _warmte-eisen dezer soorten. In het
No~rd-a~lanti.sohfj giibie,d· koelt ~~ wind het· strand en de l.oefzijde. der duioen zozeer af 1
dat de bodem en äe onderste. lu_chtlagen niet vQl,doende ve.rwarmd worden.- 0p de meer beschutte plaats~n is hèt microklimaat bij zon veel. warm~r. WeÜ~wa{H; kan de temperatuur
h~er in wÛldstii.le lliac~ten jui.st zeer ~i;e~k _dale,n 1 maar dit is voor de hier besproken .
*Zie het 1QvJrzicht. ·

in

nóg·
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; ·I
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- 1:9'· ,s?orteo geen bezwaad aan de Middellandse Zee daalt de temperatuur in de winter in hun
microklimaat wel beneden het· vriespunt, zoals ik zelf kon vaststellen, en de winter is
daar. de Vegetatiepei"iode. Het gaat er alleen om, of dQ maximumtemperatUl"en hoog genoeg'
.. z~j~,.: Ót;l geisoleetde Noordelijke voorposten komen deze soorten niet meer tot vruehtrij.. ping,. zodat zi], oni zich té handhaven, wel 'tot hét warmste microklimaat beperkt !"aken •
.. .Het gévolg van deze verschuiving is nu, dat het Elymetó-Ammophilebm, ·.in het Zuid1
a;tlanHsch gebied ilé'nvol"mig, zich in het No ord-atlantische gaat diffel"entiëren Ïf1 twee
~uba,'ssociaties. het E.-A. typicum aan de 1defzijde 1 het ..E.-A. festucetosum aan de be·• _.s'cnuttè liJzijde (diffel"entiël"ende soorten 'Ziê. het "Overzicht"), Hier kuririen nog élndere
ooÇzaken bif;omen, nl. de meer of mindere bewegelijkheid van het zand en het hogere-of
.... lagere .~n!kg~halte.: Is he't ·kalkgeha'lte. ·van het zeezand laag, dan Nakt het duinzand spoe- d i g uiÎgeloogd en dit ka:n ~et verschil tuss~n beide sub~ssodiaties zo vel"sctierpen, dat
wij .plaatsel,ijk - bv. op Terschelling - geneigd zouden zijn hen als afzonderlijke asso. ci.at~es. met eigen kané'o·ol"ten t·e beschouwen,, }n ;•eg ionaal verband ·zullen wè daartoe Hevel" niet ovel"gaan.
Van belang hierbij is nog, dat het 11di~sèm'inati~type" of 11 verbreidingstype" vool"al
.van 'd~ Zeewolfsmelk en de Zeewinde met hun grote,. v;•ij zwal"e maar.·op ~eewat.er drijvende
zader:i, geheel is.dat vàn planten die niet doÓ~ de wind, ·do~h dool" h~t =·~,·.-atel" vel"bl"eid
. word~n, l)loa.w. van stl"andplànten eti niet va'h planten van de lijzijde .der duinen.
min.' dere mate geldt äit voor de Blauwe Zeedistel; die een 11steppènlopel" 11 is, d~WAZo dat ge. h,.ale __plal')ten doo;' de wind voortgor .,ld en zo verbreid wo~ den, dit. heeft natuurlijk op het.
_óJlèl)·strand veel mèer effect dan in d~ duinen. Men mag dus hun vooi-kome~ in ·het Zuiden
als oorspronkelijk, in het Noorden als een later indl"ingen be'schouwen. In Noordelijker
strek'èn kunnen zij zich dus· betrekkelijk moeilijk. vel"breiden, hun uitbreidingsmogelijk. heid is ~fhankelijk vtln èen "toevallig" beréiken van h~n groeiplaats doór een doorbreken- .
de zee ·r&sp. van uïtgestrel<:te vlakké open terreinen. Dit verklaart hun grillige .en meestal sporadische verspreiding aan de grens li~n huri al"e(\~1, het verklaart ook, waarom zij,
waàr zij . staan, vaak in grbte getale bi jeong'roeieri (de zade·n worden· niet afgovoel"d) j het
. verklaart ook, waarom althans de Zeewinde en de Blauwe Zeedistei in streken met veel .
, . k\>.nijnenvraat in· het Nool"d~n niet kun'nen. stäfttthouden, en waarom dézEi soorten zich dus
op s~mrrligé. Waddeneilanden eel"st vestigden, toen de konijnen hiel" kl"achtlg vervolgd w~rden.
:Met dit éne voorbeeld moet ik •Jolsh"':·~ ·het is wiliekeudg gek;,zen uit enkele tientallen, .manr het is voldoende cm te illust.'eren, hoe ge ccmpliceerd de ool"aaken van een
, veget~tiestructuul" zijn en· hoe de Vel"andering.; van floristische samenstelling bij verand":r~ng_van milieu zelden eenvo'udig te vel"klaren is. Er mag nog wel aan toegeveegd WQr. den, dat dit voorbeeld lang niet het meest ingt.wikkelde is. Wil men de plantensociologie
.. ca1,1saal: ~n finaal beoefenen - dwz. nagaan, wat de oorzaken zijn van het optreden van een
. bepaa~de vegetatie en hoe en in wel.ke mate O.ze bij haar milieu pasb-dan kunnen we nie.t
volstaan met de gebruikelijke oecologisohe 'metingen (bodemchemische samenstelling, pH,
_micl"oklimaatl, neen,. dan moetan we ook rekening houden 'met hêt verbreidingstype· ..,an de
soor.ten; hun levensvormen, hun "hydPi:ltypen 11 (dwz; hun "aanpassing" aan .de factor water,
zoals dle morphólogisch tot uiting komt), hun· k iend.ngsbiolc;gie, .hun geografische
arealen,
.
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· ~·.-,. · ; .P~~~~tH19'~el~~h~Bfl~tl;;~'~h!)~f~~ig'" ~~~~.,~~~~?~a~!:~~~~i~~i;is·,~J~;~".fg:!:~ 9t!J~nts~1,~
•- i'·
, door af.v<taf!ll!l~ng Y.~F-1\'Af)~ ,:~:~;!'L~eP,,,~,t;'r;~~,t ,~:~~J. Y.~~ ~~J":~~n~~~~d.:g ~~.,~~-~?1:hoge~e ~~n-.. ·''-r··o"''':
heden" gericht. Wim schijnt tc_:.rerpnd~rs~iilpen, ._dat ~ ~hl"ijve~s van het "Overzicht"
· •
~.e~ç 9hog~re systei1!11U~k 1 1 b!jzO!ld.er. ~e~an?'t;"ijk vinden. Dit is vóts~rekt nie~ het g~v~l,.· _
. o~'qrder.sol'!èiding_ van~.~~~~Öcfà:~~Äs 1é-h: /~Jrb~nden ~erust op roëlèg1"Órntsla~ ên' ~'rat .. '. .
'dah'-'~p~t_:t&gerywoo·..d~ki~·ow!i)~.;d~&i ~.._-'$êindl~'ayiseh~ ats·-ci~ Fr~nséh~lwl~~;;,.è ~èliéól·:~.n..: ,,
vaa~~f --~-- ind~ling; ~n ohi~n/en ~ ~~s~ '&!~en~ë~~,;,
volk~men 'k~n~t~atig; en heeft ~ee~
ande~
dod, _dan de .ve~g~ta~ié_)v'erz-~c?,teli}( te rang~chik1céil!I. :riji~t-"n'i:ét veel mè&'r.
' '
. .. ;
wllbnsçlil.ipp~l ijke w.a~rtte. 9~ri-,.9e.l) J<ûtt~t'Jg:"-~e~acht' ordeningiulcl:te~a" ~oot(l·;ll-èl'i bibÜothèèk
. of een verzameling _v~~~ ~e~e"~~: a;xr~l!~iist'vHg~ra.fdrukkert ·of :Si~~'erib~ü~djes. Maa~
is daa.rom nG~~ niet. jwll)ekeurig~ i l l t{er,ust 'op, <Ie vergelijk~ng :Jàn Vilg'etetie-tabelleo .
Val'l td VAn. gebfe~~n; 'hm~t ·:de iond~r.~bJf1ijng van. hogere _eerihei{Jrj. 'à11e&n ::zi~. heeft wa~•
neer z~j in eèn ze~ gloo_~ 9";;bi,&J-(b~. ,;li~cie!l7E1-1rop~ of geheet·E~öp~)-;:·1iruikbaar zij~•.•._ ;
·Hie~e: kem--ik-·~lll&~et~--~ti-%ni.:.Qèlang~J...jk·,pu.ni..M.an.Wim_Me,y~'.s...ct{l~~.1cl:.i.U~~ .zJjn.~~U~-:L ____ .,.;
stel '0111. Mo-linion elt Carid·ien .·fJscae- tot -d~:.el
fdu ord~ .te. vere~ige~
-~11 .""
..~-~
met. de·• Eri.:
l
.
·.. ·_ .
.... '""!.....:
• • • ' ••. ·•• :
eo~c;...s~gllte:tali~ ~ot;_ee~ kljas~e.~Bi~· z~jr beacho~ing hierov,~:j;er~tl~:~;.\llim_Meyer.. ~~':',.;
·
hn:LdlititriMJJ o'og, ?at-'lH· alli!én' I!:OO~ ~t atlanti'$Sh deet,rY.~?, .~1f(O~~,.~i~ z.ou f:le~,~·'t··, k-; ,•_
:In Mitld~~n Ooat~Eu~op~· z~;jn1de:._Mö~ioi<~'h1ia. veel"d~og.~n~;~n.Jl~~~b?.'{,"~~.j wel. de,g~~-~k .1 ,
meer· soo~ten gemeer,met·~e- Arr~enatft~r~t~Ha da~ ~t de Çar:iae'~Htq~~8~:e, terwijl. j~)
;co.:
h ie!!-d"«an~ert. overernkqms' m~t ?e 11t1~nt~~che E!'lceto'l"Sphag.ry~'~f,\',;:9~\1~.1~erake. mee~ Ji~~,t c;i i i \
t-fèt· is~,dái:l.f,Ook nie~. ~ev~llig•i dat d~ lPgdr.stellen om f;iol ini~~"~';l ~~~~~9~ fuscae t~~-:6j,·:· · ';
~u·~oil<ckkte: brenger .(Vl ifset l ~?t.·~v~.eiiud et_ Va.n~~\\~~~'Y.~~!tfl):9?~~-;.~M~s ui_tj~t_~<~~;;.;~-~: '],
lanH:iche~;tJ~l vanf Eu11op~: k~mef1.i Ik. ,..u-:-<tliermee vo!étr.~ t. ni~$3.1\9~9~; ,~!lt zu~k eené<i .. ., •'"'w, :;;
- .. ,_
· -wijdg~A,lli-n het· -sy.stéem! onàui$t ~().ur;ziJ?, m11ar1 all~en, d~-~ .~.!!-d:~~; ~'1.8~~~e in !Je~.::~~~ot',~lh: ·: ,j
-:<:
. ge~PIIt~i~verban,'d--m~et! lien-oi Een :af:n~f wijd-verb.reide en ·l~-!'9-;~j.t.L~r~réll_ ,;_~er~~~~"D.<f-'/' -~
..
'vèrbon~§0.men· t~ VG·ègeN ·óm~e.-t' de ;vec.n;je$·va'! het. pr,lk~~,P.I!?21J9!1qlJ~~p,:,dan ·~o mo~i :r."-;""'r<:)
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1. Dat kensoorten van sommige gezelschappen van Arction en Atropion niet altijd samen

'>

;;

.
'

;

wor~

den aangetroffen, maar wel op gelijke standplaatsen, komt ~oordat de desbetreffende gezel$chappe~ éphemeer zijn (dwz. een snel verdwijnend milieu en dus een kort leven hebben),
terwijl de ·kensoorten behoren tot de soorten die zich moeilijk kunnen verbreiden (niet door
de wind) .en zich dus ·eerst laat vestigen. Gevolg: de associaties zijn vaak fragmentair entwikkeld. De vraag kan dus met "ja 1t beantwoord worden.
2. Als bezwaar tegen de kensoortenlijsten wordt aangevoerd, dat er soms soorten of varië"-·
teit~n in vermeld staan, die in de buitenlandse litteratuur genoemd worden, terwijl nog
ni~t zekei' is, of ze in ons land dezelfde socioJogische.plaats innemen. Antwoordt geen
soort is uitsluitend op grond van buitenlandse litte,.atuur in een bep.aaide associatie geM-atst, met uitzondering van Elatinè hexandra, die, naar ~ij deze zomer geble~en is, in
~rland en Noord-België meer in het Eleocharetum acicularis dan in_ het lsoe~eto-lobelie- '
tum voorkomt, en verder met uitzondering van de levermossen in de Ericeto...Sphagnetalia 1
wier sociolo-gische waardering aan de tabellen yan Schwickeràth ontleend is. Overigens is
steeds het ~ederlandse opnamen-materiaal geraadpleegd. Wim Meyer 1s voorbeeld, Drepanocladus
revolvens, ken ik in ons land inderdaad alleen.van gezels~bappen die ik tot het Caricion
Davallianae zou willen rekenen. Natur;rlijk is het zeer gpe_d mogelijk, dat in bepaalde gevallen eon ruimer materiaal andere inzichten zal brengen.
3. "Verschillende associaties van dit verbond lijken me van twijfelachtig allooi. Groeit
Lobelia bv. altijd met Isoetos samen?11 Antwoord~ \<Jat een vraag] Is het voor de kensoorten
van een associatie dan noodzakelijk dat zij altijd samen groeien? Er bestaan toch verschillende ti"ouwgraden Het gaat e1• om ·of _zij meer tezamen dan in verschillend milieu worden
aangetroffen, Is<:,des en Lobelia vindt men zeer zeke;:; meestal tezamen. Dat kensoorte.l') van
associatie 1 en 3 tez\3-men kunnen voorkomen, is een feit, .maar hi<:>rop past hetzelfde antwoord.,
,Kent \Vim Meyer het Litt.orellion van eldei"'3 dan van de Bergvennen ?BePust zijn vermo,eden,_
dat ,deze asspciaties van twijfelachtig allooi? :zijn .op tab~llen.?
4,. "Waarop berust de bewering, dat men bij Sph.agnum obesum overwegend wel met S~crass:ï.cla
dvm va~·.obesum- te maken zal hebben?" Antwoord?. op revisie van als S .. obesum gedeterminèerd
het·barium-·matel'iaal a
Á "De binding van Nitellopsis aan het Naias-.g~zelschap is twijfelach·tig" .. Inde•daad;
. . .rom ïs hier ook van een 11 g~zelschap 11 gesproken en niet van een "associatie".
6-. Sium o1•ectum (Kleine Water•eppe) heeft regionaal gezien vermoedelijk W<-) zijn optimum. in
het -~lycedeto··Sparganiet~.tm (zo nog in Polen)
7 ~ Oe opmerking over de zg~ associatie van Althaea officinalis en Oenan·the Lachenllli i
(Heemst en Weidetorkruid) is volkom2n juist; in het "Overzicht" is. in het midden gelaten
of deze associatie bestaansrecht heeft, daar het ons na over-leg met alle betrokkenen
en op hun verzoek beter leek" de gegevens van Wlm Meyer, Jaap Bennama en JacqtJas Meltzer
over Noordholland neg niet in het "Overzicht" te verwerken.
8. Dat de "hogere 11 systematiek van moerassen en vochtige graslander:t-·niet locaal behandeld
kan word0n, is hierboven reeds uiteengezet.
' Hiermee ben ik aan het eind van mijn beschouwingen gekomen. Van harte ben ik het met
Wim Meyer eens, dat een aantal opv111ttingen voor verandering en verbetering vatbaar zijn en
u
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de gebruikers ~an de flora van Heukels .aar niet te vast op deze uitgave moeten v~
tr()Uwen • Het apreekt !111111ers vat~.zelf, ·dat wij nog litaar aan het .begin ataan van
Oi'lderzoek \
naar de oecolbgis~ho en historioche oorzaken van de voge.htiestructutlf' er( dat ~t })et toe- . ·

dat

••t

·nemen van onJe inzichten hieromtrent ook onze a.esociatie-bogrenzingen zullen veranderen.
Oe lezers van-het boekje· moeten dan'ook ~i bedenken, dat het op hun verzoek is samengeste~d
,en dat het dient om hen vc»rlopig wegwijs te ·ma_k~n.
,. .
Tenslott~. h~t is ·zeer de vraag, Óf de plantensociol~g~e, zoals zij hierboven bJhart•
deld is, zich wel leent vOór amateur-onderzoek. Ik vrees dan ook, dat zo~el Wim Meyer's
~ritiek ab mijn antwoord dG "eéste l'ezers van· 1'KMJipnieuws" weinig zullen zeggen en ik
bied hen mijn verontschuldigi(lgen aïln voor, de plaatsrufmte, die wij in beal~g nemen. Weten- .
schap is geen N.J.N.werk; de beteke_nia van de plantens!)ciologie v~or de N.J.N.~e,.. ligtde eerste plaats in een~. sterker beleven van de'. schoonheid en de harmonie in de natuur en·
in het verkrijgen van een wat diej:lergaande vis.ie op de. bouw van het landschap,. voorts in
het meer vertrouwd raken 111$t de planten zelf' en met hun kenmerken en eigenaardigheden in
alle jaargetijden. Voor het door W.im Meyer én mij als ideaal gezief!e synoecologische onder- .··r- ·
t;oek is naaf" mijn mening in de N.J.N.~geen,plaats.
Victor Westhoff.
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MEDEDELINGEN •

le. Het erogramnta van de sjoogroep ~·Qct> 1;;~ ce1•ate holft van dit jaar ziet er als volgt uib
~-4-5-Mei. (5 Mei i.s éle Natiqnale feestdag!) Orietaags weekend in Twente, to mogelijk
in de Hoge Lutte·•. Denk aan de- bloeiende bl'onnetjesbossen en je bent '!'eteen enthor.~siasU
In afwachting van de definitieve •m(ldedoling ova<• de plaats kun je je alvast opgeven bij
Wim Meyer Prins Hendrikkade 96 Zaandam. ·
15-14-15. JunL Zeer belangl"ijkl sjocco'ngre~ in ,Nieuwkoop. ':e verwachten hier evenveel ·
mensen, als op de sjocgroepverg. in December waren! We hoeven h~t Nieuwkoopse-plassengebied wel niet ~ér aan te prijzen~ iedereen weo! 1 dat onze excursieterreinen daar
uniek zijn. De excursie's zijn op dit Congrasje dan "ook verr!;lWiilg het. V<>orna,amste,, even- 1\
als dat verlode~ jaar in Terwolde. het geval was. Daarnaast overwegen we, om hier teQ. ' ;
het G-ienjarig bestaan van rJe ! joegroep op gepaste wijze te herdenken.
.:
..
' ~5::~ J.uli.:.. Sjockamp in Havelte~ Nader bericht volgt in 1 t volgende Kr .. nieuws~ , ,~
Tenslotte worden van bo1dawege op Z:.::ê...d_~U over hvt gehele land commissieweekender. -~~
geho!lden. Vanzelfsprekend worden alle &joccer& op de planten-weekends ve,·waeht., :· ·
i
7;1
2e. Naast de door de sjocgroep geol"ganiseedo Hingen wor"en tharis in een a!lntal p-laatsen
•)
excursie 1 s en lezing_e.n georganiseerd door cte ald,aar werkzame sjoé ·kade;'n.
Momenteel zijn·in werking~
Amsterdam o.L.v. Roelof .de Wit..•
Utre.(;ht
o.l.v. , Wim v·. Zeist, Ties Wetmink ~n Bram de Groot.
Den Haag
o.l.v. Bart Lensink.
Rottern.am o.l;v. Haaa Peters.
Berichten ovor nieuw op te richten kaders ziet het a.jocg.roapbestuur•met belangstel.:;
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·Contri-butiebetaling. Door de hoge kosten van Kruipnieuws :ijn wij genoodzaakt meer
;;oed te verlangen bij c!e betaling van de contributie 1 rlie. we echter op het oude peil
~ullen.handhaven: f· 11 50 per jaar. Iedereen, die dit Kruipnieuws ontvangt 1 "wordt dringene verzoc!'lt lt'oor eind Maart j. l,5o per postwissel te sturen aan ri~~·wëenink, Hoogelanden o.z. 17. tltrecbt. Is eind Mac.rt cle contt'ibutie nog niet bin~en:; dari è'turen we
je het 2e nummer niet eerder toe, dan _nadat betaald is_. De mensen, die over. 1.46 _nog
;niet betaald hebben (en dat zijn er heel wat!)~ vinden esn rood kruisje op dit nummer.
Van hen 1110rdt natuu·rlfjk f• 3,- vèrwacht, ook vó6r eind Maart té betalen. Wij meeten
·helaas wel zo star zijn daar anders de ~itgave van Kruipnieuws ~iet langer mog~lijk is.
Qol( de donateurs wot'dèn verzocht, llun donatie zo spoed.ig mogelijk te voldoan. Tenslotte ove~eegt het Bestuur Kruipnieu~s meer bekendhei.d _.te. _geven in de i<rint '~ -van oudere floristen en pláaton sociologel'l, waardoor het aantál donaties ongetwijfeld zal
toenemen.'
.
4e;.Oo T\>.lente"" uitgave." Als resultaat van onze ajoc-kamp in Ocnokamp verschijnt, vermoedelijk als gecombineerde uitgave van de N.J.N. en de sj~cg;oep, bon keul"ig uitgevoerd
(kunstdrukpàpier! ). boek je met· laadschapsbeschrijvingon van de door ons be~~hte terreinen, alle$ geïllustreerd met· ruim 20 foto's. Door financi~le steun van enkele natu_urbesehel"mings instanties zal de prijs· lang komen te Hggen, vormcedelijk nog ot<der
. f• 1,~ J Nader bericht hierover volgt, waarsehij_n~ijk in Amoeba.

5e. Bibliothe-ek. Nog steeds bezit de sjocgro-èp een vrij uitgebreide vera:arneli"g sociolo..
·gische pu~licatics en overdrukken. Door het zenden van·Kruipnieuws naar. het buitenland
ontvangen' wij soms wel eens al$ dank recente publicaties uit het buitenland, die dus
'•
ook uitgeleend kunnen worden. I"lichtil'lgert bij Roelof eft bij Tics.
·

·,, .

'I·;

..

Se •. Cepy voor het volgende mui!mer moet ~óór aind Maart bij Roslof zijn: Vool"al korte stuk.
jes over eigen waarneminget~ et9. zijn zeet' gewenst (zie vergader-verslag).
C<ipy ~ct getypt toegea\UUI'd worden1

~--.

·~: ·,~-~:~~i;_
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Ter inleiding van het zomerkampje in Havelte vast het volgende artikeltje.
r
!;:en merkwatlrdige vegetatie bij Havelte.

·',-.-/~~ '
,, 1

Opversohillende plaatsen in he,t Havelter heidegabiedr d-•ch speciaal in het Wittelter·. :veld,. 'ri~~t
ver van het Brandev$~n, vindan wij een vegetatie, die we tijdens het sjock~ampit· jEekèJ' • nader zullen bestude-ren~
Tussen de ontginningen zijn nog enkele laaggelegen heideveldjes bewaard gebleven.
··.1::t-. Ik maak te el" de volgende opname: ,
'·; Oosterse Veld, 25--6-1944. Erica-heide tussen twee ontginnirrgen. 100 m2, tot. bed. 100%,
· ·hoogte tot 30 cm. Terrein iets golvend. Kruid~aag 90-1~.

(Erica tetraliJc)

3.2

pijpestrootje {Molinia coervlea)

' r

2.3 ..

,.,
;·f
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Veenbies (Trichophorum caespïto(sum)
• zonnedauw ( Drosera rotundi folie.)
n
( Drosera intermedia)
Kruipwilg (SaliK repen&)
Wolverlei (Arnica mo~tana)
vleugeltjes bloem(Polygalaserp.)
welriek~nde nachtorchis (Platamthera}
gentiaan (Gentiane pneumor,l
.
boskartelblaq (Pedicularis
s:ilv.;)

struikhei (Calluna' vLilgari&}
Kruipbrem {Genista.pildsa)
stekelbrem '(G~ anglica)
Formentii {Potentilla erecta
berk (Botula pubescena) k
havikskruid {Hieracium spec
pilzegge (Carex pilularia}
rus (Juncus sp.}
·Bodemlaas<lO%
Sphagnum campactum
Hypnum e.upressiforme

1.2

+.i
+.l
2.. 2

1.2
2.1
+.1
+.1
+.J.

.

~~~;~;
: ~-1:''; ·'..

bl·
;,
.
'

~~

1.1', '
,-F~l .~

-

"+.2' ~:
+.,l
":·2

+• 2 _
· _
,,,, ·

Men ziet dat we· hier met een dopheivegetatie te doe~ hebben, en wel met een zelg~~~ ·
subassociáÜe,· de orchideei"nrijke dophei. Ook de gevlekte orci-Jis komt hier veel voor. Yoo~.;
.
.
. '·"'k"'
zover ik weet is dit gezelschap nog niet beschreven~ het wordt alleen even genoemd bij de\''
behandeling van het E~icetum iri het overzicht. Oe.ze vegetatie is wel andérs dan de 'orch.ideeênrijke struikhei I doch dE.j OVei'eonkomstJi!is toch Ook 91"JOtv 0C) di fferentiärende ~Oorton
ziJn vrijwel dezelfde. Nu zou men verwachten, dat ook h,ier een leemiaag in de onder.grond
zou voorkomen, doch bij een voorlopig onderzoek kon ik_ daarvan niets vi~de~ Wel ~nd ik
een veenlaag op plm 1 m d~epte en onze vegetat:j.e zou derhalve groeien op overstoven ve'~n!
Geregeld word•on er· plaggen gestoken in dit terrein, en dit maakt dat er ook aardige
!'navelbiesveldjes ontwikkeld zijn. ,Ook hiervan een opname•
Gostorzand 20-6-44. Oude weg bij h;;t Oosterse Veld. ToiJ bed~ 60%.
. '
Kruidlaag 6~ 1 20 cm hoog.
bruine snavelbies (Rhynchospora fosca) 2.1
dophei (erica tetralix}
2.2
11
witte
(R. Alba)
2.1
gentiaan (Gentiana·pneum.)
1.1
veenpluis (E'riophorum angustifdium}
lvl
Kraaiheide (Empetrum nigrum
+,1
moeras wo1fsklauw(Lycopoçlium inundatum)+.l
berk (Betula.pubesceus} K
+.1.: '.'~
Zonnedauw (Drose~a intermedia)
1.1
~slaàg (10%
n
(D. rotond. folia}
+,l
Sphàgnum compa6tum
pijpestr•ootje iMolinia coe!'olea}
2 .• 2
Parmclia physodes
'

· Er zijn dus hier voor ons 8.1 vast twee dingen te doenf. allereerst het opsporen vart de · \J.
factoren die het voorkomen van de mer~waardige orchideeënrijk~ dopheiéle bepalen, in de
tweede plaats het bestuderen van de successie op afg~plagde terreinen in deze vegetatie.

Groningen, Febr. 1947 ~.

H.Tj. Waterbolk.
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