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Oe plantensociologie in de N.J~N •.
--~--~----~----------------nEs sèi wiederholt bètont; ·dasz ein nomenklatorisches System nicht ·End.tweck ist,
s~ndern blosz dazu dient, daS" _Erarbeitete logisch und Obersîchtlicl} zu ordnen, damit
aus der Ordnung der Dinge néue Frkenntnisse he~vorgehen"
Braun Blanquet.
.
Hei is·nu al weer bijna vier jaar geletfen," ·dat Wim Meyer in Kruip~ieuws .de vraag
aan de erde·stelde~ In hoeverre'kunnen we :bij ·onie natuurstudie' in de N.J.N.gebruik
maken van de methoden en result~teri :van dè pianteiisociologie? .
:
Die vraag was in die ~ijd voor de·Sooiologengroep .wel erg belangrijk, omdat in
de daaraan voorafgaande periode de sociologie wel eens ontaardwas in een assooialiefokkèl'ij, een quasi ~etens~happelijk gedoe, dat met hei eigenlijke doel van de
plantensooiologie~ het verkrijgen van inzicht in de samenleving der pla'n_t~n, weinig
te maken had.
' ··
Nll 'er echter in de N.J.N. al Weer e_en geheel ni~uwe generatie· sjokkers aan het .
opkomen is, lee_k het me van belang, om weer een$ terug te k?m~n Óp _deze vraag, ·omdat
het voor het werk van de Sjocgroep 1n de toekomst noodzak~lijl<" is, 'dat ieder ·actief
lid weet, hoe we de plantensociologie in de N.J.N. m~eten ~anpakken om meer inzicht
te kunnen krijgen in de opb:>uw ~an de vegetatie .en wat we g~za~nlijk 'ku-nnen doen in
de werkgroep.
zijn .betoog kwam Wim 'Mèyer in dër ·tijd àl tot de c'onclusie·, dat ook voor de
natuurstudie in de- N.J.N. de plantensociologie belangrijk kar\ zijn, als we ons -el"·
maar van bewust blijven, dat we bij de tóeplissing ván' de 'methodeil 'eri voorlopige re.:
sultaten van het werk van de oudere plantensóëiologen voorziohtig,moeten ziJn, omdat
de plántensociolÓgie nog zo'n betrekkelijk jonge wétênschap is, welks-beoefenaren
het nog iang niet eens zijn' over de theoretische grondsÏagen, de b~uikbaarheid van
de': ~erschillende. metnoden en dè défi~iëring va" een aantal ...fundamenteie begrippen.
Deze critische.houding t.o.v. de plantensociologie is het wgrk in de Sjocgroep
de _laatste ·jaren.wel ten goede.gèk~men, denk maar _aan dè uitgebreide inventarisatievërslagen in Kruipnieuws, van oBneka•p, Hävelte en Voorne, ··aar had aan de'andere
kant het bezwaar, dat men zich helemaal niet meer verdiepte in de theoretische pro..;
blemen van de plantensociologie •
. We zagen dan ook in Kruipnieuws de laatste -Jaren etlenlange tabellen verschijnen, die op buitenstaanders ·en op natuurbesche~ingsinstanties_een grote indruk
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-2maakten, maar in werkelijkheid niet zo heel veel ~eer waarde hadden dan de ouderwet•
se soortenlijstjes en waardoor in feite Kruiprtieu·.•s voor de meeste N.J.N,;-ers onleesbaar werd. Dit valt vooral op bij de jongeren, die wel graag eens wat meer willen weten van de pl~ntensociologie, maar afgeschrikt blijken te worden door het z.g. weten~
schappelijke peil van de Sjocgroep of' door de "Inleiding", waarvan ze niets begrijpen,
omdat ze te weinig soortenkennis hebben. Ze komen dan óak vaak niet verder dan het maken van de soortenwaslijstjes op excursie.
Als we nu eens nagaan, wat de N.J.N.~rs dan wel trekt in de plantensociologie, da
blijkt, dat de meesten. de toepassing· in het vrije veld, het op.nar.1en maken en het ie-.
ren c11~erscheiden van gezelilohappen het belangrijkst vinden._ WillEm w~ d~s m'iler~men- _ :.
sen bij de sociologie betrekken, dan zullen we dUs _de nieüwelingen in$Je moetèn nemen
en hen buiten moeten leren, het landschap door een scciologische b-ri(
b~k(jken.
Ook. Kruipnieuws zal zich hierbij in de toekomst meer h~bben aan te p~~~en. Laten wa
bedenken, dat ie van ons~llemaal is en niet all~~ri vo~r een k~eiri aantal ouderen, diè
zièh- bezig .houden met-het 'in elkaar flansen van tabellen. H~t ~k'en van oJ!namen alleen is ook geen doel van de plantensoc~ologi~, het is maar. ee~ middel ~· ee~ be0ld
te krijgen van de vegetatie. Sociologie·_·wordt het p~s, als ~je
opnàme~. 9,aat vet·ge- .
lijken, het verband tracht te vinden met hGt milieu, als je eens kijkt wa(ouderr so...
ciologen tot nog toè gepubliceertl hebben. Laten .vooral de oude~e sjokkers hi~r euns
•
aan· denken! En wat hebben we nur hierbij. aan het "0verzicht 11?
. ·
Zoals bekend, vinden we daarin alle tot nu_ toe .in Nederl!'llld aanget.roffen eosoda-:.
Ü~s -~et hun kansocrten en een korte beschrijving· van· versprei.ding en': ~_,c.oYogie. Zo
op hét eerste gedcht Üjkt het allemaal prachtig~ de hele Nederlanö'sè 'f1oa·~ in een
,
groot gebouw; bestaande uit kleine hokjes/ met in ieder hokje -~en plantengezin met
.'.
een fraaie latijnse naam!
.
Maar ach, als je de toestànd van binnen.gaat bekijken; dan bli}kt e~ n~g wel het
een en ander te ontbreken en er zal nog heel wat getimmerd moeten'wo~deri'om het ge.bo~w gehèe'l af' t~' maken.
.. · ._, :·
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o~-- de beeldspraak te laten varet:"'
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de tro~w' van bep~a'ld~ plantensoor-

Oe

(Fran~-Zwitserse}.systematiek, die_uitgaat van
tenaan bepaalde vegetaties, kan vaakheel nuttig~ijn om een goedb~e1d te krijgen
van de vegetatie in een· b~paald gebied~ Het kan echtèr ook wel gebeuren,· dat er niets ,

l

va~- k-lopt, soms om de eenvoudige, r~den, dq~t die..gezelschappen nog "_iet go._e_d onderzocht
zijn.(bijv. de veengezelsohappen) of omdat de mens'er in geknoeid heeft, tèrwijl het
ook wel kan voorkomen, dat er in vegetatie geen" trouwe soorten aan t~ wijz~n zijn,
:'
waarbiJ dan dui'delijke verachillen in in· milieu aÜeen lira~r to~ uitdrukking· komen in
de dominantie <~an bepaalde $oorten en ni-et in
floristisèhe 'sàinenstelling van de
~
vegetatié~ '
.
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Ala je zo ieta OVSI"kOIIIt, ga je dan afvragen, waarom de VegetaUe afwijkt van de ' j'!"
actiema•s, 9a_ dan juist opnuen maken en probeer er àCsll~~,. ~e k?T~n, hoe: de vesetaue ,
zich ontwikkeld heeft, wa~ de invloed ia van mens of' d1er, in hOeverre de bodemge::,;;
.
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-3steldheid en microklimaat de vegetatie beinvl.oeden. Pas dan kun je zeggen dat je .
sociologie pleegt en kr.ijg je een,.werkelij~ inzicht' ~n de opbouw van de vegetatie.
''
NàtuurÜjk levert e~n dergelijk" onder.zoek' heel wat proble~J~~tn op en is een behoor-·
lijke floriatisc~e ke_l?·~i's wel een e~rst~ ~oorwaarde om met zoiets t.e kunnen beginnen.
Maar al doende leert men en door contact met andere sjokkers krijg je al gauw de nodige r'outine in het opnamen maken.
Dan nog iets over de Sjocgr.oep zelf:
Door' het onc:terwe,.p, dat we bestude,.~n zijn we.eige11Ujk wel een buitenbeentje _vari
de Bond en dreigt altijd.~er het gevaar., dat de Sjocgroep\tpluizers of een student~~
~iek wordt, die zich. van de rest lf&J:I de Bond nie.ts aantrekke't'l~
Veen- gro~pj* ·· : ·•'
Dat heeft in, het verleden nogal eena moeilijkheden gegeven-,:~- Já::'lfi:'bfl~ ,.
periode, want toen. was· het iets gehe~l nieuws, dat een werkgroep z"n ei!JitW>ÜÎ*'~
hield, ztn eigen kampjes en congresje_.en bovend~en z'n eigel'l liedett"'l'lag.had. Er
liwam zel'f's op he\_ N.J.N.-congres in Voorthuizen 1941 een voorsteLuit. dèn Haag om de
werkgroepen op. te heffen, vanwege hun J11lrticularisme er'l hun:·Zo9•'-wanprestatiea;· Het ·
liep goed af, maar voortaan prijkte ied~r ja~r op .de. agenda van de A.V. een· punt be.:.
spreking werkgroepen.
Na die tijd ia er op het werk van de .SjocgrDep niet zoveel critiek uitgeoefend,
ook al omdat veel sjolcker.s in het H.S. en C.B. ~aten' ;ja .soma zelfs: de me.eJ"derheid
vormden! Alleen in 1945 dreigden eve~ moeilijkheden,.r"oen een nogal revolutionair Bondevoord tter de Sjocgroep gelijk wilde sch~elen met cie. cQmmissies. Oe~ui 'dre.ef over
•
~n de plantencommissie werd geboren, waarnaar een gropt· ·aalltal le~en van de Sjocgroep
over.geschreven
werd. De aldus. gezuiverde
werkgroep zette z'n wark voort en bloeide
J
•
. •
•
~ls nooit te voren. Kruipnieuws werd een serieus blad en trok ook buiten. de N.J.I'!. de
aandacht. Hierdoor kregen we belangrijke contacten met de natuurbescherming en e$n
groot aantal oudere plantensociologen, ook buiten ons land.
, · Dit alles· mag voor de tegenwoordige generafie erg plezierig zijn, we hebben er ook
~ekening m~e te houden, .dat over !!!en paar jaar jongeren het werk van de ouderen zullen
moeten overnemen. Die jongeren zijn gelukkig in de N.J<N. nog wel te vinden, maar wil.•. 1en we die blijvend enthousiast maken voor de Sjocgroep, dan zullen we, meer dan tot
nu toe, aandacht
aari deze ~ensen
moeten besteden
en zullen we ze mee moeten zien te
.
.
.
krijgen op.onze uitingen. Dit wil niet zeggen, dat we meer propaganda moeten gaan voe~en om n~euwe leden te 'winnen, wel moetèn we ervoor zorgen, dat de Sjocgroep open bllj!t
.;oor alle enthousi'aste plantenmensen.
Hoe we dit moeten doen, dat zullen we nog wel op ons sjoocongresje bespreken,
hoofdzaak ia,. dat iedereen nog eens z'n .gedachten laat gaan ·over bovenstaande problell)en, zodat we er in Vollenhove op ons oongroeeje eel'!s uitvoerig over kunnen pr'atén.
Wie daàr om de, een of a~ere reden niet aanwezig kan zijn,. laat die- voor die tijd zijn
idee~n eens schriftelii'k kenbaar maken. Het k-a"! hei war!< van de Sjocgroep in de toekomst ten goede komen~
WICO KOK. •

,~ .

,

--4-

Noordhellingen in de duinen.
}
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Tijdens het Leiderskamp voor Natuurstudie, iri 1946 op i"ersc~üing geh()uden, werd
i.k voor het eerst door VictOf' Weathoff attent gemaakt _op de merkwaarci~ge begroeiing
die de naar, het Noórden gerichte duinhellingen in het Waddel'!districf vertonen.
De pradhtige vegetaties van Eikvaren en. Kraaihei, de twe~ domi!'lanten op deze
hellingen, zijn ona sindsdien van een zo ~rOot aantal plaat$e_ri bekend geworden, dat
het zeker de moei te waard is, de gellaak te' opnamen eeris iri ee!'l tabel te verzil!nelen
en aan de lezers van Kruip~ieuwa voor te zetten. Dit Us te ~e'e~ yan belang, daar er
bij mijn weten ln ons land nog nooit een tabel van deze vegète.tie~. i!J gepÛ~l.iceerd.
Wel is er een tabel liet 17 oprtainen van de Eikvaren-KraaiheigemeënáÓhap' door.V.ictor
Westhoff samengesteld ah onderdeel van zijn diuertaU~, 1111.•r ,de tabellen~ kaarten
en foto'à van dit omvangrijke werk konden helaas nog niet gedrUkt ·worden. ~
Ik. noemde hierboV.n el de nau ván Eikvarén.-Kraáihaiget~~een~hap •. In dè nieuwere
plantensociologiachë litel"atuur (dissertatie Dr. V. Wèathóff~ pag. 93-96 &J'! het over·
zicht dar' Plantengelll8enachappen in Nederland pag. 92) ~worden de É:ikvaren - Kraaiheivegetaties dus tot een aasoeiatle gerekend~ ·
· ·
Nu stui-ten we hier op een merkwaardige moeilijkheid. 'i>e vegetaties van de Noordhellingen hebben een zeer typische standJ)laah, ·aün phyÏ~og~omisch goed gekarakteriseerd en. zeer homogeen. Toch blijkt het 'uiterst ·11\oe'ilij~ ·,te zijn voOf' deze planten
gametinschap
kansOen-ten -te vinden. In de "hierooven'' g~noemde .li t&ratuur worden
slechts 4 locale kensoorten genoellld, eri dat zijn dan nog aÜe~aat'm~saen. Dit betekent dus, dat de associatie uitsluitend tegeno_ver
gezelschappen van •t Waddendistrict ~r kensoorten is te karakte,;isereri; Voeral,· w~nneer ~e de l'ol van de moslaag in deze plantengezelschappen wat nader bekijken, tai blijken, ~lat. deze karakteriser-ing vrij zwak is. ·
·
·
· ~-

de.

de

Ik heb nu in een tabel verenigd 8 opnamen, te weteri'2 V&l'l Terschelling, 3 van Pet··
ten, ~ van SèhiermoMikoog en 1 vanNoordwijkerhout. · ·
·
Een vluchtige blik op de tabel toont direc~, dat. de'opname RW48003, gemaakt in
Noordwijkerhout, dus in·het Ouindistrict, door het geheel ontbrekelt van Kraaihei en é
geringe dominatie van Eikvaren eigenlijk niet in de tabel "putu. In de opnamen RW
49008 en RW49016 ontbreekt eveneens de K~aaihei. Ik heb deze drie opnamen echter ~och
'in de tabel een plaats gegeven, omdat de voo,.·de Noordhellingen 111.i. karakteristieke
;moslaag, te weten de combinatiePluilllstaal"tmos-G,.eot Làddermos-Etagemos-Rantmos•
\Klauwtjesmos-Bronsmoa-lee!'llloe, hier voll~dig ontwikkeld was.
.
\
Het ontbreken van Kraaihei in deze drie opn~en~ordt·waarsohij~lijk_door edaphilsche faotoren bepaald. Op kalkl'ijk %and blijkt Kraaihei noot* v~r te komen; nu ~ijn
.de duinen bij Noordwijkerhout behoorlijk kalkrijk; ·dus dat maakt. het ontbreken van
fKraaihei daar wel beg,.ijpelijk. Int•reasant is h•t in dit verbr~~d~ dat .we in deze
·opnamen typiaohe kalkplanten aantroffen (Liguster_, Dried$stel~ · fh,yat en Zachte Haver.;
de aanvullingslijat). Zo kalkrijk zijn de duinen .van Schiermonnikoog niet. Toch ' .
steken ze vrij acherp af tegen de andere duinen van het Waddendistrict: het ontbl'eken
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van Struikhei, Dophei ~A Kraàihei, daarentegenhet voorkomen van Silene Otites, de
Geoorde Silene, geven te denken. Deze laatste soort is n.l. kensoort van de Gemeenschap· van wo.roklà~er en Geoorde Silene (Anthyllideto-Silen~tum Otites), een Bromion- asso.. iatiè' van de kalkrijke duinen!.
: '·
In de tabeÏ valt verder op de hoge presentie vari ·~ch~r~dragend Havikskr~id.
Deze soort is hièr,-~amen met de Mannetjesereprijs en de: Eikvaren, sociologischsystematisch van belai'lg, omdat op grbnd ·van het constant voorkomen van d~_ze _soorten
de Eikvaren-Kraaiheigemeenschap ingedeeld wordt bij hetVerbond van Zol!ler~ en Win·_tereik { Quercio-roboris sessiliflorae ) ,
waartoe ook het Eiken-· Ber"keribos behoort.
Wanneer we nu nog even het pr~bleem van de kensoor"ten van deze associatie onder
ogen zien, dan blijkt, dat van de door D~. Westhoff genoemde soor-ten:
Eurhynchium StokesH,- RhyÜdf~deiphus' !~reus,· Thuidium, tamar.incismum, Lophocolea bidensiechts de laatste~ het-z.g. Kantmos, geregeld in'_onzè opnamen gevonden is. Daa"en- tata
tegen wer'd ik sterk grf'r'appeer'd door de zeer' typi_sche en conctante moscombinatie, die
ik hierboven r'eeds genoemd heb, en die ook dir'ect in de tabel opvalt.
Belang~ijk is nu, dat deze moslaag volstrekt _niet gebonden is aan assoc~atén
van pe Eikvaren- Kr'aaiheigemeenschap. De opname uit Noordwijkerhout bewijst dit
reeds, op Schouwen, iri dé Amst~rdarrise Water"leidingduinen achter-Heernstede enfn de
duinen bij Castricum nam ~--~ hetzelfde waar. Het is niet onmogelijk, dat :het voor"komen van deze moslaag uitsluitend bepaald wordt door de typisèhe-micro~limatolog~sche
· omstandigheden van 'zo 1n Noordhellirïg: de zon staat _er nooit loodrecht 'b~ven, zoals
bij de Zuidhelling w~l 1t gëvill is. Daardoor is het I'IÎCi'Ok.limaat van
af aari al
vrij gunsti'g; het wo~dt echter ste~ds bete,., wanneer-~ jui..st door dè minder' sterke
zonbestraling·!- zich op z~'n Noordhel-ling een gesloten vegetatie van dwergstruiken gaat 'cirit;;;i~kelen, waardoor d~ schommelingen in de l'uchtvochtigheid vlak boven
de bodem d;or -d~ besch~~~i~g 'minder worden. MogelijkerwiJze iS het daar"bij ·voor de
moslaag vrij oriversÓhÜÜg, of _.die schaduw geleverd wordt door een Eikva~en- Kraaiheibegr"óeiing, dan wel'· da<lr ·een Kr"uipwilg-fac_ie s (opname RW4sö03 geeft daar helaas
geen goed beeld van).
-··
Dr. Westhoff' wij~;t in zijn studie verder nog op het typhche climaxkarakter van
de Eikvaren- Kraaiheigemeen;chap: betrekkelijk grote homogeniteit, w~nig soorten
met lage frequentie (ook voor onz~ tabel geldt dat, daarbij moeten natuurlijk de
aanvullende gegevens met de niet in de tabel verwer'kte soorten betrokken worden),
geen facies-vor"ming, ater.ke gelaagdheid en daardoor levensmogelijkheid voor oecologisch zeer verschillende soorten{-tot uiting komend in een rijk g·ediffel'entieërd
biologisch spectrum. Dit climaxkarakt.er van. de associatie .sluit goed. aan bij de
hierboven r"eeds vermelde, socio-sy_stematische verwantschap met het Eiken- Berkenbos.
Op_ grond van d.e karakteristieke moslaag van· vochtminnende, Noor"delijke Atlantische soorten, en op gr"ond van de gehele vegetatie ..str"uctuur, kan de EikvarenKraaiheigemeenschap beschouwd worden als een Zuidelijk-e voorpost van de .Scandinavisch~ dwergstruikgezelschappen. Dr. Westhoff noemt in dit ver"band ook de nieuwe

vestigingen van Noordelijke en in ons land zeldz~me coor-ten als Serendruif en Rijsbes op de Waddeneilanden. .
.
Wanneer. we deze .ver-wantschap met de ~andinavische dwergst~uikgezelschappen nu
even goed in het oog houden, dan wordt !t~t nagenoeg ontbreken Vl!ln kensoorten. voor deze. ass-ociatie een feit van bijzonder groot gewicht. Zoals bekend ma'g word~n verondersteld, werken de,Scandinavische plan'!;e"l8ociologen niet met het ~egrip ken$0ort, maar
met het begrip. dominantilil• Dit, versebil in methode is als ~et wàre geografisch be-:.paald::. de Frans-Zwitserse school: werkte in de Alpen in een rijk. flora-gebied,· en .in
een geologi.sch .en. klimatologisch uiterst gevarieerd land, daa!"entegen. de Scan~~pa
viërs in ~e•n geologisch. en klimatologisch eenvormig gebied, dat. bovendifl,n floristisch
betrekkalijk :arm .is_•. Het begrip. ltkenao.or~rr dringt zich in de. A.lp&_n vanzelf aan.j~ op,
datheeft een atel N.J.N •...SJoccer-s in Zwitserland vor19 jaar ~elf ervaren. li1_Scandinav!è w.erken de ..onderzoekers echter in ,uitgestrekte,. eenv.ormige .•vfe.~~aUes, waar een
e.nkele milieu verandflring vaak alleen maar i~ een domi·n~~~Üever'~ih.iÏ -~ari .~e. re~ds aanwezige plant~n el! niet in het optred!ln van nieuwe, .oecologisch scher.pomgren~de· soorten, t·ot uiting komt.
.
Wanneer we_d usin T:ersçh~lling, op Vliela~d of kij Petten tag~~· zo'n EikvarenKraaihelhelling opklimme111 dan betreden we historische grond; ·dan etaan.we .n.l. op een
·. vegetatie, waa~ die twee .verschillende !lora-gebieden, en daarmee de .Frans~Z~itser$e
en de S~andinavische school in de plantensociologie, .elkaar raken~ Er zij/n wel meer
veget~~:tiee.in.onsland, waar .je ditvoor %®kunnen opmerken, 111aar die zljn voorN.
J.N.-era vaak (liet zo 'gemakkelijk te bes~uderel'! tbijv. de ,weiden).,,·
_.
l)it verhaa~. met .de hiera.chter ~~bliceel'de tabel_.moge dienen, QJn tie N.J.N.~sjoc
oers deze zomer eens speciale. aandep_ht. aan de interessante Noordf:!e~Üngve.getaties te
doen&Che~ken. Het isdaarlfij dus vopr.al van belang, ook de modaa~:nauwkeurig op te
nemen, kijk daarbij:een& extra,~o~it.na~r de in het 011erzicht genoemcle kensoorten, die
ik niet in Mijn tabel heb staan. ~ni_g~ pretentie heeft deze tabel verder niet; da,al"voor is het ,aantal opnamen té gering en.Jlet aantal gebieden, waar ,ze g611!aakt zijn,
te klein. Pas wanneer .we van alle duingebieden in het \tladdendistriot opna~en hebben,
kunnen we een ·"echte~ :tabel van de Eikvar,en- Kraaiheigemeenschap in Ki'uipnieuws publiceren. Wie. stelt ~ljn opna11111 ter beeobikkingl:
.'
.
·
ROELOF OE WIT.
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Noordhellingen in de duinen.
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Plaata
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·

.
Noordw•Noord\.rijkerhout.

2;.1
S..2 --2-3' .. 2-2· 2-2
Eikvar'Vn'
: 3-4 2-3 ·· 4-3 '· 4-4· 4-4:
Kraaihei.· '
· $chermdr. Ha-.•
vikskrui d . ·
2-2 1-1 'X-1 ~-.1-1· 1.;..1.
MannetJes ere 1;·
prijs 1-1 .11.;.2 x-2
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x-1 1-2 x-2
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"t>icranum scoparium
Rhytidiadelphus _triquetr~s
Pseudosclerop<>dium parum
Hylocomium splender.s
Lophooolea bidentata
Hypnum cupr<!ssi forme
Pleurozium Schrebèri
Brachythecium rutabule
Rhodob.ryum roscum
2.;.2 x-1 x-2 Peltigera spec.
1-2 1-l
.Cladonia div. spec.

Aanvullende gegevens van de opnamen en niet in de tabel opgenomen soorten.
RW 46056. 30 Juli 1946. Terschelling, op de-noogte van strandpaal a.
Sonchus aroente (l-1), Poa trivi~e (x-2), Seneoio Jacob~ea (x-1), Rosa spinosisaima
(x-1), Thrincia hirta (x-l),· ~olytrichum piliferum (x-2).
RW 46078 •. 4 Augustus 1946. Terschelling, langs voormalig mijnenveld tussel'l paal_19 en 20
Pamelia physodes (l-2).
RW 46144. 1 September 1946. Duinen ten N. van Pet~en, bij 3e Korfwatertje.
Amblystegium serpens (x-2).
RW 47150. 1 September 1947. Duinen ten N. van Petten,· Zuidelijke begrenzing van 1e
PArabool-duin. Brachythecium albicans (1-2).
RW 47151. 1 September 1947. Duinen ten N. van Petten, bij 3e korfwatertje.
RW 49008. 4 Juni 1949. Schiermonnikoog. duinrichel, 100 m. ten 0. van de Reddingweg.
Ranuncu1us acer (x-1), CerasUum caespito4lm (1-1) 1 Ru'll\tex acetosa (x-1), PruMlla
valgaris (x-1}.
RW 49016. 7 Juni 1949. Schiermobnikoog, duinrichel, 150m. ten 0. van de Reddingweg.

,·.. -

-9Trifoliw.tu pratense (x-2)1 Festuca ovina (x-2).
RW.·.4:XJ03. 8. Mei 1948. Duinen bij Noordwijkerl)out, ten N. van het radi~station No.-a.

.,.

L,{gy!ltrjllll v1.!lgare (x-2}, FI'B,garia vesea"{x-l}, Ctrlina valgai'is (x-1), Thymas ser;, .. p~lllfolia (x-2) 1 Avena pubeseens {x..2}~· Eurhynchium spec. (x•2}.
:-~
; · De indeling van de Nederlands~ graslanden naar hun botanische
......._ samenstelliAg;
....__
-------~~-----_...,

______

."...

__________.. _____

De plantensociologie ia een belangrijk hulpmiddel geworden bij het in~len van yegetaties tot steeds kleinere eenheden. Wat ~~oeger, voer de ontwikkeling van deze wetenschap zo~der meèr "grasland" heette, blijkt steeds verder onderve~deël~ te kunnen
'
.
.- .
.
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.
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worden in eenheden, die ieder hun geheel e~gen karakter en uiter~ijk vlf!Ö'tonen en ook
f -·
ieder geheei apart gewaardeerd worden. In dit onde,.zoek zijn tw~e richtingen ~hans
klasaiek geworden n.l. de Noo,.se&chool én de Frans-lwitserse •. èètrekken we deze methodes op het grasland en willen. we een landbouwkundige waar'de\u~en hechten aan de
uitkom,!)ten, dän blijk,en beide rlchÜngen ónoverkomelijke. bezwàr~11\e. hebb~n. .
In de Noo,.se school worden de vegetatie~'èenheden naar de 'dominerènd voorkomende soort
~noèmd. Voor de landbouW is dit principe van veel betekenit,daar het voor inzicht
in het productie v~rmogen belangrijk is te weten, welke grassoort me~ zijn eigenschaR'en
de l'iding heeft •. Het bezwaar doet z!oh hier ni echter voor, ~t bij deze typering
met cle tijd van het jaar rekening gehouden moet \IIOrden. Gedt~rencie het gr99beizoen
volgen· wer'schillende grassen elkaar. dikwijls op als dominerelióë soort; E~ri~gactylus •
dominanÜé kan b.v. voorafgegaan worden door een Alopc.curus pratensis dominantie.
..
.!
Dat dÜ inderda&d voor- een be%Waar door kan gaan, ligt in de ~rvaring opgesloten, dat
'' .. de sa•ens~elling van de gras.&t in meer of atind~re ~~ate een ·afspiegeling is van de
ei~nschappen van de grond. Daar .deze laatsten gedurende het varloop van een jaar
vrfj~:i niet veranderen ia het ook voor \yp,.-,.ing naa~ _de bota~hche samenatall ing
w~i ~n belang 'è!~t de uitkomst oo~fhankelijk ia van de .tijd van h,et jaar-,.
Oe Fra~a-lwi tser'se school ope~t weer andere perspectieven bij het gr_a,sl~M .onder zoek.
Er doen Zich bij de toepaaaing ech~er moeilijkheden voor van ~erschillende aard~ Bekend verondersteld wordt dat de verschilîende vegetatie_eenheden·van deze richting,
de associaties, onderscheiden worden dOC?_r' een ~eltl)ler kende aoo"rt"èngroep".
Hiertoe behoren dan de soorten di~
··uiisl.;itend
fn. de ..bètr.effende'
associatie' voorkomen
. .
.: . . :
. :.
,...
en de soorten die uitgesproken voorkeur voor die ass_aeiatie bezi~ten. Het nut van de•
ze echool beperkt zich echter in s.terke tlate tot de natuurlijke vegetaties of vege. taUes waar de invloed V~' de ftlena slèchts ~en eenv~udlge r'"a~t~r is• ln enkele gevaflen kan bij onze kiàssifi~~t~eP.o9i~g~n, een.assooiatie gev"Cnden ~r~orden. Voorbeelden
rljn het Ciraieto-MoÜnietuiw,
blaU\'Igeaslanden van onze vaeng~oriêi~n en het Arrhenatheretum, de hoOilanden op de dijken langs onze ~rota .rivieren; Oe invloed van de
mens beperkt zich hier tot het éénmaal hooien van het grasgewas.
Gaat· men. nu over tot het beweiden van de gra.danden en wordt er overvloedig met kunstmest gewerkt, dan gaan de indelings pogingen met associaties falen.
In de •eeste gevallen zal Het grasland in studie nog overeenkome\ vertonen met het
:~

de

de
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Lolieto-Cynoauretulli. Maar juist hierdoo-r wordt deze associatie ongeschikt om verder
mee te wet'ken. De ondergebrachte graslanden zullen n.l. in dez.e veel· omvattende as..:
aociatie te veel in htm iandbouwkundige waar-de uit een lopen, dan dat met profijt
van deze eenheid gebruikt kan·wprdengemaakt. Het opstellen van associ.atiu binnen
deze eenheid is vrijwel onmogelijk wegens· het ontbreken van kenmerkende soortengroe~ _
pen.
Alle overwegingen uit het voorgaande in aanmerking genomen, zijn pogingen on.dernomet
om al)dere ~gen in te sl~an bij de grasland klassitïcatie. Oe reat van di-t artikel
zal nu gewijd worden-aal'! !'let Type-onderzoek, ontworpen en op grote schaal met auoce
t~gepast door· Dr. O.M. de Vries uit Wageningen. Zijn methode wordt genoemd de plan·
ten sociologiache frequentie methode. Hier is met ·goed ·resultaat: een combinatie ge~.
zocht van de voordelen die beide soóiologische scholen het onderzoek hadden te_bieden. Met de.Fr.-Zw. school heeft de methode gemeen, _dat door middel ~an soorten met
indicatoriàche waarde inzicht wordi verkr~gen in de milieu-factoren. Deze soorten
zullen echter eerst in een bepaalde hoeveelheid (+ 5~ van de totale gewichts hoeveel·
heid) voor moeten komen, eer ze vo~r de typering in aanmerking komen. Dit laatste
herinnert aan de Noorse school. De methode is echte~ zo uitgewerkt, dat men voor het
vaststellen van_ het type onafhánkelijk is van de tijd van het jaar.
Wijze van werken:
Van het te ondêrioek~n perceel worde~ ! 100 regelmatig va_11 elkaar ver~reid liggende
monstertjes van t dm gewonnen~ De_volledige soortenlijsten van al deze monstertjes
word-en opgedteld. Voor iedere soort wordt nagegaan in hoeveel van de monstertjes ~e
voorkomt en dit bedrag daarna omgerekend tot procenten.
Deze z.g. freqt.teritie-proC:enten worden 11:ts richtsnoer genomen bij het vaststellen v~n
het type. Door eicpèriménteren is namelijk •astgeste_ld dat bij een vakmaat van -i dm
en ! 100 monstertjes voor de meeste grassen een F ~ van 50!'6 overeenkomt met een gewiohtsprOcent van minstens 59!1 van de soort. Voor fijne grassen is 'een F% van:75 no~dzakelijk (Poa triviales, pràtensis), terwijl grovere of in poiien groeiende soorten
bij -F ~ 25 a1 het vereiste gewichtsprocent is bereikt.(Alopecurus prdensisf _
De meeste percelen die op deze manier onderzocht zijn, zullen meestal meerdere soorten blijken te bevatten1_ die het, vereiste F ~'bereikt hebben en naar wie het type
gènoemd zou kunnen' worden.
Er is echter reeds eêrder opgawezen dat bij de typ~ring alleen gebruik gemaakt wordt
van soorten met bep-aalde indicat~iac,he of landbouwkundige waarde. Hiervoor is zo
goed en kwaad alS dit mogelijk was zeer zorgvuldig- de volgende keus gedaan w.it de
~~~eest al~mene weide"grasseri.
· .. . .
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25 Aloper;erus pratensis
25 Arrhenaterum elatius
50 Dactylus glomerata
25 x Phalaris arundinacea
50 Alope trua geniculatus
50 Holcus lanatus
5o Festuca rubra
5Ó Agr~stis stolonifera + tenuis
50 x Feátuca ~rûndinacea
50 x Glyceria fluitans
2_5 x Oescharnpsia caèspitosa
25 x Glyceria m~ima
50 zeer vochtminnende Cyperaceae
50 Anthoxanthum oderaturn
50 Agrostis canina
50 Festuca ovina
50 Molinià coerulea
25 Nardus stricta
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• Deze grassen hebbe~ alle_het vermogen op_ bepaalde eigenschappen van
grond te kunnen wijzen of ~p meer landbouwkundige b~jzonderheden zoals bi_·,,oorbeeld grootte van de grasproductie, kwaliteit, enz. Lolium perenne geeft " n
goede kali-toestand aan, Poa trivialis is ~ochtminnend en N, Pen Ca behoet~:g,
enz.
Ook echter met deze beperking van het. aantal typeyormende grassen zijn e,•
na iedere bemonstering ook vaak nog vele ~ogelijkheden om het type te benoemen,
Om dit te ondervangen· is er e~n voorranssyst.èem opgesteld, waarin dè_groep goede grassen (landbouwkund.ig bekeken) voorrang heeft boven de groep slechte en deze
ten slotte weer boven de groep middelmatige grassen. De volgorde is te vinden bij
de namen van de typevormende grassen. Volgens dit voorrangssyste~m wordt het type
genoemd naar 2 hiervoor in aanmerking komende so rten. Oe eerste soort. bepaalt
dan het hoofdtype, de tweede het type, de derde het ondertype.
Voordehoofdtype-bepaling komen een vijftal soorten minder in aanmerking
dan voor de bepaling van het type./In het lijstje zijn ze met x _gekenmerkt. Het betreft hier voc!r een deel soo~ten {Pha, Gf, Gm); die pas voldoende frequent voor'-komen in vegetaties, die landbouwkundig niet. meer als grasland erk_end _worden, vandaar dat·ze als hoofdtypevormen zijn uitgeschakeld.
Het waardevolle van dit type-onderzoek is nu, dat van ieder onderz qht perceel {thans reeds ongeveer 900) tevens een grondmonster genomen kon worden, zodat
·voor ieder grasland-type een vrï"j uitvoerige oecologie opgesteld kon worden. Het

---·-t··-
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Het is echter niet de bedoeling om in dit artikel hier dieper op in
was om op beknopte wijze aan de methodiek van Dr. de Vries ook in onze kringe(l
grotere bekendheid te ge'!e,n. Hierdoor zullen waarschijnlijk enkeie on~dui
den ontstaan zijn. Bij voldoende belangstelling kunnen wij eventueel in een
gend artikel wat uitvoeriger op de typering ingaan. ·
Arie Sakker '
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VOORBEEl,O (zeer Vereeiwoudigd)-.
In een monster komen de volgende soorten voor •
F~
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We hebben hier dan te maken met het hoofdtype Lp~ type Lp..;Pt
en eventueel het ondertype Lp-Pt-Arr. Dactylus wnrdt- ·.niet benoemd, daar,deze soort een kleiner F% heeft dan·het minimum.
F% Van deze soort. Phleum komt ·niet in aanmerking, ,daîl-r dit
geen typevormer is. Bij de benoeming doen alleen de grassen
mee, zodat· Taraxacum uitvalt.
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Sjocgroepcongresje. Datum ~rijdag 8 Juli - Maandag 11 Juli.
Plaats Vollenhove. Adres W.Winters Hz. Zuurbeek A 184. Vollenhave is per fiets
te bereiken via Hasselt-Zwartsluis. Uit Zwolle gaat 10 min. over elk heel uureen bus naar Vollenhove.
Vergadering Zaterdagavond 9 JuH
Agenda
1 Opening.
2 Verslagen en nauespreking uitingen
3 Beleid bestuur-"
4 Verkiezing nietiw béstuur. Het bestuur stelt candidaat . Roelof de Wit voorz~ •
Kees Meijers, ... socr·. ,· Ni co Kok,·- red., Wim van Eek - penningm.-adm. Winy DClSt.
l.z.f., Hans Heybroek -l-z-f5 Rondvraag
i Sluiting.
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