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Het opnemen·van permanente-kwadraten
m de ontwikkeling van de vegetatie in een bepaald terrein in de loop
van de seizoenen en van jaar tot jaar te kunnen vastdeggen, dient men
de grenzen van dit terrein met gemakkelijk ter~g te vinden tekens te
markeren, en·zo vaak als dit gewenst is, het vegetatiebeeld nauwkeu~
rig te beschrijven. Dit laatste kan b, v, geschieden door alle planten op een
kaartje van het 'permanent kwadraat· in te tekenen en door het nemen van een
reeks foto's,. telkens in precies dezelfde camerastand Beide methoden hebben
practisché bezwaren en worden betrekkelijk zelden toegepast_ Gewoonlijk be~
perkt men zich tot het maken van een opname volgens de methode van Braun"
Blanquet, Dè2e methode heeft in de practijk der Vegetatiestudie zeer goed
voldaan en het is gewenst, dat zoveel mogelijk onderzoekers van deze, reeds
lang bij ons ingeburgerde methode, gebruik maken, daar dit de onderlinge ver~
gelijltbaarhe1d van hun resultaten zeer ten goede komt
Bij de bewerking van permanente kwadraten is echter gebleken,dat een grotere
nauwkeurigheid gewenst is_ Menheeft vaak het gevoel"·dat de opgetreden ver"
schulvingen in de onderlinge massaverhoudingen.der soorten nietvoldoende tot
uiting komen in een tabel
Met de schaal van Braun~Blanquet als-uitgangspunt is nu door Wageningse plan~
tensoolologen een nauwkeuriger methode ontworpen, die wij willen aanduiden
als de 'Wageningse methode '- -Het spreekt vanzelf, dat· een dergelijke methode
tijdrovender is dan de gebruikelijke en dus alleen in speciale gevallen de
voorkeur verdient.
In de eerste plaats is de zesdel1ge 'gdoombineerde schatting'vanBraun~Blan~
quet door ons uitgebreid tot een 'decimale schaal',· waarbij
b~vendien
de
schatting van abundatie en dominantie weer gescheiden werden (en desgewenst
ook beide gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden). Wij komen zo tot de onder~
staande symbolen

O

Decimale schaal
r (rare)
p (paululum)
a (amplius)
-m (multum)
01

5% bedekkend
id,.
id.,
id,
5-15%

Schaal van Braun .. Blanquet
sporadisch
+
weinig
+
vrij.veel
1
talrijk
2
aantal ex:w1llekeur1g 2

i

2

I

02
03
04
05
06
07
08
09
10

15-25% bedekkend
25-35%
35-45%
45~55%

55-65%
65~15%

75-85%
85-95%
95-100%

aantal. ex. willekeurig
id.
id,
id.
id,
idid.
id
id.

2
3
3
3-4
4
4
5

5
5

De respectievelijke grenswlarden der bedekkingspercentages zijn zo gekozen,
dat men kan schatten in tiende delen van de totale oppervlakte en het verkre~
gen c1j fer onmiddellijk in kan vullen. De soorten, di"e vegetatievormend op~
treden. krijgen met deze methode een CIJFER, de overige zijn hiervan dadalUk
te onderscheiden door de gegeven LETTER-.
Overal,. waar een groep van soorten hetzelfde cijfer en dezelfde letter krij-~
gen noteert men bovendien de RANGORDE van hun onderlinge massa verhouding, welke in practiSch alle gevallen gemakkelijk te constateren iS en plaatst de
soorten in de tabel alle· in de zo verkregen volgorde, Natuurlijk' iS het rangnummer van een soort in een bepaalde opname slechts een relatief getal, doch
men kan door omrekenen, ·b.v. op een totaal aan tal soorten van 60 <!lf 100, deze
relativiteit· grotendeels elimineren, zodat men, ook biJ veranderend soorten~
aantal en ook bij zeer soortenrijke opnamen, een uiterst-fijne maat verkrijgt
voor de opgetreden verschuivingen, Het behoeft nauwelijks opgemerkt te worden,
dat voor iedere vègetatielaag_(boom-, struik-, kruidetage enz.) een afzonderlijke schatting verricht dient te worden en dat bij verenigen· van verschillende opnamen in een tabel de plaatsing volgens de juiste rangorde slechts·voor
-een van die opnamen mogelijk is. De (eventueel omgerekende) rangnummers kan
men dan voor de overige opnamen overal in de betreffende kolom vermelden. De··
ze methode is dus ook bruikbaar voor de vergelijking van verschillende vegetaties met een of meer 'standaard-opnamen', bov, de nauwkeurige bestudering
van· een geleidel ij ke reeks obergangen ·tussen 2 typen ten diens te van een oecologisch oncterzoek.·Het geven van rangnummers- is oók mogelijk, waar de decimale schaal niet meer bruikbaar is,
Speciale aandacht verdient het verschijnsel, dat houtige gewassen,. lianen en
vele kruiden kunnen optreden in verschillende vegetatielagen, zowel boven als
in de grond. Het milieu in deze lagen kan sterk verschillen (lièht~ en vochtvoorziening. wortelconcurrentie, concurrentie t.o.v. bloembestuivers en zaadverspreidende dieren enz.).·Exemplaren van dezelfde soort in verschillende
vegetatielagen gedragen zich dan ook in velerlei opzichten .als verschillende
soorten. Het !tornt yoor. dat de aanwezigheid van een soort in een bepaalde. etage kenmerkend is voor een zeker vegetatietype. terwijl dit vöor zijn voorkomen in andere etages niet het geval is Waar successie optreedt_.
verandert
niet alleen de soortensamenstelling en de. onderlinge massaverhouding der soor~
ten. doch ook de etagebouw . · Bij de. bestudering van seizoenaspecten en van. zo ..
naties heeft men met soortgelijke· verschijnsels te maken . Een nauwkeurige differentiatie der verschillende vegetat1elagen, zoveel mogelijk met opgave van
hoogtematen der lagen of der afzonderlijke soorten, is daarom in vele geval~
len gewenst. In een tabel kan men een soort_. al naar de etage,. waarin ze voor:·
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komt, over verschillende soortengroepen ·verdelen, ·Bij het berekenen van de
'groepswaarde ,. van een· aan tal soorten met· grote onderlinge
sociologische
: affiniteit, volgens de methode van Schwickerath of van Tuxen ·en Ellen berg,
telt men· een soort in verschillende vegetatielagen ·telkens opnieuw mee.
De schatting der socialbiliteit volgens de schaal van Braun.,Blanquet: behOeft
geen verdere·verfijning, Hiermee, is: echter de·verspreiding·der soorten over
·de proefvlakte nog niet nauwkeurig aangegeven. Geen· enkele· vegetatie· is geheel homo geen. Stelt men· aan de homogeniteit te hoge eisen, dan ·verkrijgt
men uiterst soortenarme opnamen,· met. alle nadelen van dien, gesteld dan nog,
dat men vrij. is. in de keuze van .zijn proefvlakten., hetgeen lang niet altijd
het geval is. Toch is het gewenst, de ml).te· van heterogani teit zo goed moge~
lijk aan· te geven, ook. indien men niet tot het ui tersta moeizame tekenen· van
kaartjes wil overgaan. Dit zou ook:een voordeel zijn voor de interpretatie
van onze opnamen door onderzoekers, die· volgens· de dominantie-methode we.r~
ken en komt bovendien de·bruikbaarheid·van opnamen ten goede, die later uit
een mengsel van twee verschillende vegetatietypen blijken te bestaan.
Dit probleem. is· als volgt op vrij een.lloudige. wijze op te lossen,
Gesteld
dateen opname de soorten·a·tot·en me't k·bevat,·De'soorten·a,.o, denh.ver~
schillen onderling sterk in dominantie,. doch. komen, !tlle regelmatig verspreid
over de gehele proefvlakte voor, De soort b komt slechts. in een bePaald ge. deel te der proefvlakte voor; de soorten· e,. i, j en k komen verspreid_; langs
de randen der proefvlakte voor; de soorten· f en g staan weer op andere plekken bij een, Men geeft dit dan: aan door gebruik. van· het symbol!ll' loc· (loc aal),
gevolgd: door: een nummer,· behorende bij de betreffende· groep van niet=homogeen verspreide soorten,, De oPname uit het bovengenoemde voéirbeeld komt· er
dan: als volgt, uit· te .zien,
a

b
c

loc i.

d
e

f
f

h
i
j

k

·loc':;:
·loc 3
·'loc 3
· loc':z
loc '2
-loc·:;:

De besproken methode lijkt bij. eerste' beschouwing wellicht wat · ingewikkeht
doch heeft bij· een· toetsing in de practijk goed voldaan· en stelt geen l}uitensporige eisen· aan het geheugen van wie h~tar, toe wil passen. Een
proef
neme men. bij voorkeur met enkele niet te gecomj)lil!leerde vegetaties.
De opnamen kunnen zo nodig: al tijd weer tot een eenvoudiger
v-orm ·terugga~
·bracht worden.
H_Doinf Kraft
·Laboratorium- voor
Plantensystematiek~ en .,geografie
der Landbouwhogeschool
Wageningen.
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Het enthousiasme van het kleine groepje sjoccers. dat· haar Belfeld· toog, was
wel omgekeerd evenredig met hun aantal, Trouwens. hier gaven de excursieter~
reinen alle aanleiding toe,
Dank zi.j de gegevens ov·er het gebied rond Belfeld. die. zo welwillend door de
Natuurbeschermingsafdeling van het Staatsbosbeheer aan ons waren verstrekt.
hoefden we niet veel ti.jd· te v·erspillen aan het zoeken van de interessante
excursieterrein en •. Dit wil echter niet zeggen, dat Midden~Limburg nu geen ver~
rassingen meer voor ons opleverde, IntegendeeL het gebale kamp was een grote
verrassing, die zijn cll.max wel vond in de elzenbroeken en bronnetjes bossen,
die· we op de meest onverwachte plaatsen ontdekten,· Het waren tiny Hoorn,Hans
Riekerk, Liesbeth en Rob Casimir, Blandy Visser. Hans Heybroek en Ton Damman
die hier van 8 , 13 Juli genoten van dit mooie middelste deel van Limburg,
.Aan de Westzij de van de Maas' liggen ter hoogte van Venlo twee . uitgestrekte
moerassen, die voor een groot deel begroeid zijn met elzenbos,· Het zijn Koel~
broek en Dilbbroek, waarvan· we de· eerste· tijdens het kampj e wat nader bekeken.
Deze moerassen· liggen >in de, 1 aagste del en van een vroegere meander ·van de
Maas. Zodoende·vinden we hier onder het moerasveen ~aak een kleilaag, In het
midden is de moerasveenlaag dikker dan aan de randen, terwijl ook hier wel
de gehele. kleilaag ontbreekt· en we direct rivierzand onder het mailrasveen aaiF
boren •. Aan de Noordzij de· van Koelbroek ·vinden we· tot duinen opgestoven zand~
gronden, .Aan de Zuidkant reikt het zandige laagterras tot deze oude· rivierarm, Door deze ligging. is de afwatering vap het· broek moeilijk, wat ook wel
redlln· zal· zijn, dat het hier nu nog als een oase in het cultuurland ligt,
De elzenbro.eken vertonen hier een ·.:erg grote afwisseling, Van· twee ty);len ge'ven opname 17 en 18. een·beeld. Ten Zuiden van cte·verharde·weg
dwars
door
Koelbroek heen,. vinden we. een eigenaardige .Alnetumvegetatie. Het grondwater
stond hier plm. 6 cm boven de wortelrijke veenmassa, die op ··so- cm ·overging
in een kleilaag. Ik had nog niet eerder een dergelijk nat elzenbos
gezien,
Een ijle begroeiing· van holpijp. in het modderzwarte water bepaalde: het ·aspect (opname 17), De· kensoorten van· het elzenbroek zijn nog maar spaarzaam
vertegenwoordigd, i, t, m, soorten als waterzuring (R.umex hydrolapathum), wederik (Lysimachia vulgaris), melkeppe (Peucedanum palustre) en holpijp (JEqui~
seturn limosum), die tegen een hoge waterstand kunnen en bovendien. in de: vroe~
gere Magnocarl.cion~vegetat:le groeiden,
Soms werd· ó1r.er grote stukken het· aspect bepaald door de moeraszegge (Carex ·
acutiformis), terwijl hier holpijp (Equisetum limosum) geheel op de: achter~
gr·ond werd verdrongen, Ooi! de wederik (Lysimachia vulgaris), melkeppe (Peu··
cedanum palustre) en waterzuring (Rumex hydr.olapathum) waren· in deze Carex~
facies veel minder· aanwezig, De waterspiegel· stond bij de moeraszeggebt'acies
maar·. 3 ~ ., 4 cm boven·· de· veen bodem, We kregen de indruk·,. dat het verschil· in
waterstand hier de oorzaak was·van het.al of niet domineren van·d~ holpijp
(Equisetum palustre),
Decarex acutiformis~facies van het.Alnetum was in Koelbroek·veTre van zeld~
zaam, Waar de· elzen in zo'n vegetatie door kappen of brand·· waren· verdwenen,
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kwam de moeraszegge (Carex acutiformis) pas goed' tot dominantie. Ten Zuiden
van .de weg· vonden we een dergelijk veld. Tussen de zeggeplanten vonden we nog
wolfspoot (Lycopus europaeus) ., ·bi tterz~et (Sol anum Dul camara), moerasspirea
(FiliiJendula Ulmaria), wederik (Lysima.chia·vulgaris), pluimstruisriet (Cala~
magrostis lanceolata) ,·ruig wilgenroosje (Epilobium hirsutum), etc. .Al deze
soorten·vinden we gewoonlijk in de kaalslagen in het elzenbos, ·alleen hier
door de dominantie van de moeraszegge in veel geringer hoeveelheden.
Ten
Noorden van de weg waren de·el.zenbosjes i.h;a, voedselrijker en wat droger.
Zo stond het grondwater hier beneden de bodemoppervlakte, We konden er echter
nog wel even 1 ekker in de humeuze .Alnetum" brei wegzakken' als· elders· het geval
was. In dit deel, dat door de dichte bramen,.btandnetelhagen moeilijk binnen
is·te dringen,·viel vooral de vele koningsvaren (Osmunda·regalis) op, Een
, andere leuke vondst was de slangenwortel (Calla palustris), die massaal in
·het riet rond een plasje groeide, Van de 'drogere' bodem.in deze elzenbosjes
prof1 teerden de· verschillende mossen,. die. nu niet· alleen op de stronken,. maar
ook op de grond· voorkwamen (opname 18). In de proefvlakte stond het gronclwa~
·ter. 3 cm beneden het maai veld,· Het tal rijker voorkomen van de kensoorten· en
de· aanwezigheid· van brandnetels (Urtica dio1ca)· en·ruw.beemdgras (Poa·trivialis), geven aan, dat we hier met een meer typische vorm van het ;Alnetum te
maken hebben dan·bij de holpijP-facies. De bodem·bestaat de eerste '5 cm uit
·een zwarte humeuze prut, daarna vinden we tot 65 cm moerasveen,
WQ.aronder
· zich een kleilaag bevindt.
De open stukjes met· een Magno"Caricionvegetatie,· die we·vooral in het Zuide-·
lijke deel vonden,· konden we door· tijdgebi·ek ni.et meèr zo nauwkeurig bekijken.
De' volgende dag trokken we weer naar het' Noorden, nu met· bestemming de·ri. vierduintj es~ vegetatie op de Maasoever· bij Hasselt. Onderweg wierven we nog
even een blik. in het bronbos; even· ten Zuiden van de. ruine. "t gebroken slot',
Eerlijk: gezegd. geloofden we maar· half,·. dat er hier in de ui terwaard een echt
· bronbos te· Vinden zou. zijn. In een diepe geul tussen met haagbeuk en hazelaar: begroeide ruggen. lag echter wel degelijk een prachtig bronbós, dat door
deze diepe ligging haast niet opviel. Deze ruggen zijn waarschijnlijk de oeverwallen van de oude Maasarm. De merkwaardige ligging had tengevolge, dat de
bodem uit klei bestond, In de beekjes lag zodoende de klei aan· de oppervlak. te i.p, :v. het blinkende zand, dat we hier gewoonlijk· aantreffen. ·Zelden zag
ik een bronbos, dat zo rijk aan·bittere veldkers (Cardamine·amara) was. Dit
vond misschien wel zijn oorzaak in de kleibodem. Ik herinner me tenminste de
·rijkdom· aan bittere·veldkers in de grienden· en rietvelden van de Biesbos; Zou
deze soort· zijn optimum· hebben op: zuurstofrijke zware gronden, ~ok.in de
Biesbos: bestaat de·. bodem uit klei en deze is door de ·getij denwerking ·toch
zuurstofr:ljk, De uitgerekte zegge (Carex elongata),.paarb'l.adig goudveil (Chry~
sosplenium oppositifolium), wijdaarzegge (Carexremota), .zwarte bes (Ribes
nigrum), ·hop: (Humul us• 1 upul us), wijfjes varen (Athyrium filix~femina),.
e• a,
ontbraken echter niet, In het oostelijke deel bestond de vegetatie daarente~
gen utt· een grasmat"van· ruw beemdgras (Poa· trivialis) met plekken
bittere
veldkers (Cardamine· amara) en sporadisch ook de. andere soorten, Het voedsel··
·riJke elzenbos is de natuurliJke standplaats· van dit gras, dat nu van on2e
voedselrijke .. · vochthoudende graslanden een belangrijk bestanddeel· vormt,
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Zie tabel .A.·
De rivierduinen vielen ons langs de Maas·wat·tegen. Langs de w.~oever was de
·bloemrijke vegetatie alleen nog onder de prikkeldraadafrasteringen ·te vin~
den, waar ze· zich had kunnen handhaven omdat hier vrijwel geen kunstmest teQ
recht kwam. Hier en daar,. waar de bemosting niet· al te drastisch was geweest,
waren nog armzalige restjes van een vroegere vegetatie te vinden. De Doste"
1 ij ke Maasoever leverde ons in de nabijheid van Hasselt meer interessante
dfngen· op,· De· zwarte· toorts ( Verbascum nigrum), die overigens' langs de gehe,
le Maas vrij algemeen voorkomt, groeide hier·veel. De. relatieve kalkarmoede
van de Maasafzettingen demonstreerde. zich duidelijk in de· vegetatie, Op !tor-·
·te afstand van de r:i.vier vonden we bv. al brem (Sarothamnus scoparium), Ook
, andere Planten· als; vogelpootje (Ornithopus perpusillus), zandblauwtje (JaQ
s:ione montana), th.ijm (Thymus serpyllum ssp ll.ngustifolium) en
grasklokje
(Campanula rotundifolia} wezen erop, dat hier de kalk· al was uitgeloogd, Dit
gezelschap was dan ook zeker niét meer tot het Medicageneto~Avenetum te reke"
nen, maar behoort tot·het Festuceto,Thymenum en wel tot ·de ·subassociatie
met steenanjer (Dianthus delthoides), Weliswaar vonden we hier geen-steenan~
j ers, maar. wel· breukkruid (Herniaria gl abrà), wilde averuit (Artemisia eam~
pestre) en overblijvende hardbloem (Scleranthus Perennis),. Beneden aan was
de vegetatie nog tamelijk kalkrijk en vinden.we.een.vegetatie .als in opname
19, Soorten:als salie (Salvia pratense) en kleine ruit. (Thalictrum minorssp
flexuosum) ontbreken· echter, zoals vrijwel langs .de gehele Maas, (In het zo~
merkamp·werd Salvia· langs. de Maas· ter· hoogte vàn Maaseyck gevonden!), In op~
. name 19 zijn veldbeemdgras (Po a pratense) ·en rood zwenkgras (Festuca rubra},
die. in combinatie phospbaatarmoede: aangeven, goed vertegenwoordigs, Droogte~
indicatoren. zijn zelfs. zeer· veel: aanwezig, Terwij 1 ook kalkminnende soorten
( Bromionsoorten. en Dactylus. glomerata, d; 1. kropaar) in voldoende mate zijn
-te vinden,
Zie tabel B.
Het plan. wa~ om Zaterçlags· het Bolenberg~ScheUekimsbergcompiex • en de steil~
wand' van Belfeld· te bekijken. De Maalbêék ·stroomt aari de voet van de steile
·rand van het hoogte terras. Ten Zuiden van de weg van Belfeld naar de: grens
ontspringt. dit beekje in het hoogteterras·van de Maas. Het smalle dal is be~
groeid met een veenmosrijk berkenc.wilgenbroek, Hier en daar· vërdwijnt zelfs
de gehele beek. in het veenmoskussen. Stroomafwaarts wordt de Maal beek gel ei.,
delijk · voedselrijk19r •. Restantjes met· bospaardestaart · (Equisetum sil vat;i.cum},
reuzenPaardestaart (E,maximum), gebogen. beukvaren (Dryopteris·Linnaeana) en
koningsvaren (Osmlmda · regalis) wij zen nog op de· vroegere' luister.
Op de· hellingen. vinden. we. nog prachtige winte_r•·eikenberkenbossen. Zodra· de
·beek de weg heeft gekrui soli, stroomt het water· verder aan de voet van de steil~
·rand. Ten Zuiden van de Leemhorst, een landgoed Oostelijk van Tegelen, is
vrijwel:al het elzenbroek gekaPt en ontwaterd. In de Leemhorst:ms het echter
nog mooi ontwikkeld, De unieke Balenberg en Schellekensberg· boden ons zoveel
te zien, dat: we dit kampj e niet meer· aan· het .Alnetum van de· Leemhorst
toe~
kwamen.
De Balenberg en Schellekensberg· is een grote stuifzandheuveL die hier uit
het 1 aagterras van de Maas iprij st, Waarschijnlijk behoort deze stuifzandheu·,
·vel nog tot het systeem van de pleistocene vleohtende.Jilaas, waarvan de afzet··
tingen tot duinen werden opgestoven, ·toen de· rivier· later minder water· kreeg

"Tabel A -- Of;names in elzenbroeken

Opn,17 en 18 uit Koelbroek,opn,20 langs de Schellekensbeek enopn, 22
a. h, einde v. deze beek
Nummer opname

~

I

Opp.proefvlakte in m2
Grondwaters tand in .cm
Hoogteboomlaag in m
Bedekking boomlaag in %
Bedekking struiklaag
Bedekking kruidlaag
Bedekking moslaag

Hoornlaag:
Alnus glutinosa
Struikl aag:
Alnus glutinosa
Salix · cinerea
Solanum Dulcamara
Humulus lupulus
Corylus avellana
Sorbus aucuparia
Salix caprea
Kruidlaag:
Kensoorten Alnetum:
Solanum Dulcamara
Humulus lupulus
Impatiens Noli-tangere
Alnus glutinosa
Carex- elongata
Diff, soorten Alnetum' cardaminetosum:
Chrysosplenium oppositifolium
Cardamine· ·amara
Carex remota
Kensoorten Alnetalia:
Lycopus europens
Galamagros tis lanceolata
Salix clinetea
Dryopteris ThelYiitèris
Magno-caricionsoórten:
Carex acutifonnis
Equisetum limosum
Rumex hydrolapathum
Carex pseudocyperus
Sium erectum
Carex paniculata
Ranunculus lingua
Magnion- soa rten:
Lysimachia: vulgaris
Eupatorium. cannabinurn
Filipendula Ulmaria
Angelica silvestris
Cirsium palustre
Valerinaria officinales
Equïsetum palustre
Begeleiders:
Galium palustre
-Peucedanum palustre
Iri,s pseudacorus
Dryopteris Austriaca
Aihyrium· 1i1ix~temi.na
Urtica dioicà
Poà- tri viales
Gardamine pratense
Lythrum saliearia
Juncus effusus
Rumex sanguineus
Ranunculus· repene

17
28
+6
10
100
'5
100

18
60
.. 3
12
100
10
85
10

22
30
,2
14
80
60
90

20
35
0
12
100
20
90
'5

5,2

5~2

5, 2

5.2

Els

L2
1.2
x. 2

x
4,2
x .. 1
x. 2

2;1
x, 2

Els·
Wilg
Bitterzoet
Hop
Hazelaar
Lijsterbes
Wilg

2.1
1.1

x. 2

1,1
x

x. 1

5.4

x. 2
2,2
x
x. 2
x. 1
x. 2

Bitterzoet
Hop
Springzaad
!lls
Uitgerekte zegge

4.4
x. 1
x. 2

Goudveil
Bit tere veldkers
Wijdaarzegge

x. 2

Wolfspoot
Pluims·truisriet
Wilg
Moerasvaren

x. 2

1.2

r
x. 2
r

x. 2
1.2
x. 2
1.2

x. 2

2.2

5.5
2.2

x. 1°

x. 1
x. 2

1.2

Moeraszegge
Holpijp
Waterzuring
Cyperzegge
Kl.watereppe
Pluimzegge
Gr; boterbloem

x. 2

1.2

x. 1°

L1
L1

x. 1
L1
x. 2
x, 2
x. 2

x, 1

x.-- 2

2,2
x, 2
1.2
x., 1

x. 1

Ll'

x, 2
x, 2

x. 1

2.8
x. 1
L2
x. 2

1.2

x, 2
2.2
x. 1
x, 2

x, 2

2.1
-1.1
x, 1
x. 1°
2.2

x. 10
x.ll
x. 1
. x. 2
1.2
x. 2
x. 2
x. 2

x. 2
x; 2
1.1
8,3

1.2
1.3

Wederik
Koninginnekruid
Moerasspirea
. -Engelwortel
Kal~ jonker
Gr, vàleriaan
Lidrus
Moeraswalstro
Melkeppe
Gele lis
-·Stekel varken
Wijfjesvaren
Gr; brandnetel
Ruw beemdgras
Pinksterblom
Ka t'tes taart
Pitrus
Bloedzuring
Kruipende' boterbl.

Vervolg TabeL.A,
Van -deze· begeleiders verder nog: opname 17: Mentha aquatica·. ;(watennuntl x. 2
Opname 18: Epilobium parvillorum (kl:bl.hasterdwederikl x. l,Rubus idaeusltramboosl x
en Caleopsis tetrahi t' "!hennepnetel) rO,.
Opname 22: Quercus robur (zomereik) x. 1, Sc rophularia nodosa (helmkruid) x. 1 en · ·
Lychnis flos-cuculi (koekoeksbloem) x.
Opname 20~ "Scutellaria galericulata lglidkru:i.df
8, Mentha pulegium (poleil 2.3,
Sorbus aucuparia (lijsterbes) x. 1 en Grechoma hederacea (hondsdraf) 1'. 2,
Mos laag: De mos laag ontbrak in de opnames 17 en 22 .
Opname 18;
Opname 20:
Mnium hornum
L 2
Mnium affine
x. 2
Mnium punctatum
1.2
Chiloscypus polyanthus
x, 2
Eurhynchium Stokesii
x. 2
Ricca:rdia pinguis
x. 2
Eurhynchium praelengurn
1. 2
Calliergonella cuspidata
x. 2
Plagiothecium den ticula turn
x, 2
Brachythecium rivula.re
2. 3

x.

'Tabel B ... Maasoever bij "Hàsselt, tussen paal 114 en 115,
Opname 19
Oppervlakte: 1,:5 - 2 m2•
Expo si tie: West,
Inclinatie:. 20°,
· Kruidlaag 100%, Kensoorten van· het Bromion en Medicageneto-Avenetutn:·
Medicago falcata
1.2 sikkelklaver
Pimpinella saxifraga
x. 1 kleine· bevernel
Galium verua
1.1 echt walstro
Sedum bolon-iense
x. 1 zacht vetkruid
Erynchium campest re X. 1 kruisdistel
Tri ticurn repens ssp glaucumx. 8 kweek
Brometalia-soorten:
Ranunculus bu1bosus
Sedum acre

JL 2 knolboterbloem
x. 2 muurpeper

Droogte-minnars:
Agrostis· tenuis
4.4 gew.struisgras
Achillea mill.efoli urn 2.5 duizendblad
2.2 rolklaver
Lotus càrniculatus
Begeleiders:
Poa prai:ense
F.,stuca rubra
Knautia arvensis
Dactylis glomerata
Trifolium repens
Trifolium dubium
Daucus carota
Phleum praten se
Triseturn flavescens
Senecio Jacöbea

2.2
1.1
2.2
x. 2
2, 2
L 2
1.1
1.2
x, 3
x. 2

Festuceto-Thymeto-soorten:
Thymus serpyllifolia
ssp angulare
3.3 thym
Sckerantbea perennis x. 1 ovèrb}.hardbloem
Cerastium arvense
Trifolium arvense

1. 2·akkerhoornb1oem
x. 2 hazepootj e

veldbeemdgras
Capsella bursa-pastoris
rood zwenkgras. Arrhenaterum elatius
knautia
Centaurea pratensis
kropaar
Vicia cracca
witte klaver
Leontodon autumnalis
, AgràsHs- stolonifera
kleine kl-"l'!Hlr
peen
Bromus mollis
timotheegras
Erigeron canadensis
goudhaver
Plantago lanceolata
Rumex crispus
jac.~ruiskruid
Tanacetum vulgare

Moslaag; minder dan 5%
Ceratodon purporeus
1.2
Brachythecium albicans 1,2

'f

x. 2 herderstasje
x. 2 frans raaigras
x.2 knoopkruid
x. 1 vogelwikke
x. 1 her fs tleeuwen.t.
x, 2 fioringras
x. 1 zachte dravik
x.l 'can, fijnstraal
x. 2 smalbl. weegbree
x. 1°krulzuring
boerenwormkruid

x, 1
Mnium .rostr~tum
"pseudo-purpersteeltje" x, 1

j

·rabe l 'G ·-· 'Tuspeû, opname 25 en 26.
Carex lasiocarpa~plek. Grondwater 3 -. 4 cm onder het veenmosoppervlak,
Oppervlakte der proefvlakte · 5 x· 5 m. Kruidlaag 30%.
2. 2 kruipend s.tr. gew,
3., 5 draadzegge
Agrostis canina
Carex lasiocarpa
x, 2 pijpestrootje
Molinia Coerula
x. 2 pitrus
Juncus effusus
x, 2 zachte berk
Betula pubeseens
Eriophorum aug. foL
L 1 veenpluis
Moslaag 100%
§phagnum spec"
Polytrichum commune

5-5
x, 2

veenmos
haannos

Y

-Tabel·C·- 'Valerianeto- Filipenduletum
Nummer opname

Oppervl-alcte proefvlakte in m2
BedekkinA kruidlaat

20a
25

100

21

30
100

Kensoorten Valerioneto-Filipenduletum:
Epilobium hirsutum
L2
x. 3
ruig wilgenroosje
Valeriana officinale
x. 2
groté valeriaan
Scirpis silvaticus
x;2
bosbies
Stachys palustris
x, 2
moerasdoorn
Diff, soorten t, o, .v. Filipenduleto-Geranietum;
Juncus effusus
x. 2
x. 2
pitrus
Phalaris arundinacea
x, 2
x. 1
rietgras
Urtica dioica
x. 2
grote· brandnetel
Kensoorten Molinion:
Filipendula Ulmaria
3 ..,3
5,4
moerasspirea
Lysimachia vulgaris
Ll
2.2
wederik
Equisetum palustre
3,3
lidrus·
Lotus uliginosis
1.1
moerasrolklaver
.Alnetum-relicten:
Impatiens Noli-tangere
x, 2
groot springzaad
Lycopus europens
L2
wolfspoot
Alnus glutinosa
x. 2
els
Solanum Dulcamara
x. 2
bitterzoet
Begeleiders:
. 20a 21
20a 21
Lythrum saliearia 2,2 x. 2 kat testaart
Stellaria Alsine
1.2
- moerasmuur
Mentha pulegium
1.2 x. 2 polei
Sparganium erectum
x. 2 egelskop
Mentha aquatica
x. 2 3, 3 watermunt
Galium uliginosum
x. 2 kl.walstro
Carex acutiformis x. 2 ( ) moeraszegge
Myosotis palustria
x. 2 moerasverg., m. n,
Iris pseudacoris x. 2 I ) gele lis
Carex disticha
x. 1 tweerij i ge zeg
Rumex Sanguinea
x
( ) bloedzuring
Polygonum hydropiper
1.2
waterpiper
Galium palustre
1.2
moeraswalstro Bidens tripartitus
x, 1 driedelig tan
Glyceria fluitans x. 2
mannagras
Alisma Plan tago-aqua tica x. 1 waterweegbree
Lychnis flos-cueculi
Ranunculus repens
( ) kr, boterbloem
x. 2
koekoeksbloem
Mon tia fon tana
x. 2

-Tabel D- 7usPeel

·Nummer opname
Oppervlakte proefvlakte
Waterspietel
. Bedekking kruidlaag

Kensoorten:
Catéx èlata
Begeleiders:
Juncus effusus·
Agrostis canina
Garex· inflata
Comàrym palustre
·Lysimachia vulgare
Pencedanurn palustre
Carex lasiocarpa
· Salix cineria (1.60)
Betula pubeseens (2 m,)
Eriophorum angustifolium
Moslaag:
Sphagnum spec,
Drepanocladus spec,
Onder water:
Utriculària minor

·Caricetum elatae
23
10x10
23

24a
10x10

'50%

'5%

25

1.2

x. 2

s, 2

x; 2
x. 2
3"2
2.1

2, 2
1
x, 1
x. 1
x, 1
2, 1
x, 2
x, 2
Xo

2.1
8,2
x, 2

stijve zegge
pitrus
kruipend struisgras
snavelzegge
wateraardbei
wederik
melkeppe
. draadze'gge
wilg
zachte berk
veenpluis

1,2

veenmos
sikkelmos

8,3

klein· blaasjeskruid

opname 25 en 26

"Tabel F ""TusPeel
Nummef opname

Oppervlakte proefvlakte ln m2
Hoogte struiklaag
Bedekking struiklaag
Bedekking kruidlaag
Bedekking moslaag

Struiklaag:
Betula pubeseens
Pinus silvestris
Kruidlaag en moslaag;
Kensoorten: Sphagnion Europaeum;
Oxycoccus quadripetalus
Sphagnum cf, recurvum
. Andromeda polyfolia
Eriophorum vaginaturn
Begeleiders:
Betula pubeseens
Calluna vulgaris
Aulacomnium palustre
Drosera rotundifolia
Frangula alnus
Eriophorum angustifolium
Carex inflata
Quercus robur
Polytrichum commune

25
· 5x4

26
· 5x10

4 m
100%

. 50%
80%
100%

lL 2

x. 1
4,5
5. 5

2.6

x. 2
r

x, 1
L2

(

)

5,5
2,3
6, 5

(

)

x, 1
x. 2
x, 1
Xo

1

x, 2
Xo 2

zachte berk
grove den
veenbes
veenmos
lavendelheide
eenarig wollegras
zachte berk.
struikhei
rood viltrilos
rondbl, zonnedauw
vuilboom
veenpluis
snavelzegge
J>;omereik
baarmos
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·te vervoeren.· Het Noordelijk deel van dit complex is de Bolenberg, het Zuidelijk deel de Schellekensberg,
Drie beekjes ontmoeten elkaar in deze stuifheuvel en komen' als een beek· even
Noordehjk van Reuver in de Maas uit. Diepe smalle dalen zijn door deze beek"·
jes in de heuvel uitgeslepen. Op verschillende plaatsen vinden we een bron~
niveau beneden in de dal wand. Deze merkwaardige. terreingesteldheid heeft ten
gevolge, dat hier een grote· variatie in het plan tendek te vinden is. Bovenop
de droge Solenberg groeit een Corynephoretum canescentis, waarin zich hier en
daar· arme zomer·-,eikenberkenbosj es bevinden met veel struikheide (Calluna vulgaris), Door de eigenlijke solenberg loopt maar· een smal beekje, In een erg
smalle strook langs de sterk -meanderende· beek is een fragmentarisch ontwik"·
keld. eikenhaagbeukenbos te vinden met veel valse salie (Teucrium scorodonia),
mispels (Mespilus germanica), fraai hertshooi (Hypericum pulchrum) en adelaarsvaren (EuPteri s· r.(.Quilinum), De Scheil akensberg is ·interessanter.
de
beekdalen zijn er breder· en talrijker en de beekjes worden hier begeleiddoor
prachtige bronnetjesbossen (opname 20), Goudveil (Chrysosplenium oppositifolium). is hier veel algemener dan in het bronnetJesbos bij het gebroken slot.
Polei (Mentha pulegium) groeit er ook veel, zoals trouwens in veel vochtige
vegetaties· in. Limburg, De bodem bestond in opname . 20 in de bovenste' 5 cm uit
·een zwarte humeuze laag, daaronder nam het humusgehalte gel ei deliJk af en op
60 cm kregen we een grijs gereduceerd zand (zie tabel A),
Op de wat vastere grond in de beekdalen groeit een. andoorn-. of moerasspirea. rijk eikenhaagbeukenbos •. Hier vonden we ook boswederik (Lysimachia nemorulil)
·tot onze verrassing,- Groot· springzaad (Impatiens Nel i .. tangere). groeit pl natselijk massaal. en geeft daar de vegetatie een nog weelderiger aanblik.; Tegen
de beekwanden zagen we zo hier en daar plakkaten kegelmos (Conocephalus conicus}.
·
Bijzonder interessant waren de kaalslagen:in de·elzenbosjes. De ·weelderige
·vegetatie ov. deze plaatsen bleek een verschrikking voor de. ·'blote-benen-men. sen:', door zijn· tot boven onze hoofden' feikende- brandnetels.
Moerasspirea
· (Filipendula Ulmaria),. wederik (Lysimachia vulgaris), kattestaart
(Lythrlhm
salicaria} en· ruig. wilgenroosje (Epilobium hirsutum). bepaalden hier voornamelijk het: aspect. (opname-20a), In de kaalslag . lag een bron, vandaar de watermontia (Montia fontana) en moerasmuur (Stellaria.Alsine),
Een, andere opname van het Val erianeto-Filipenduletum maak ten we, waar de beek
de weg naar Maastricht bereikte, In het voorjaar groeit .hier· een open vege·tatie met hier en daar in de modder grote pollen•lisdodde (Typha·latifolia),
moerasspirea (Filipendula Ulmaria) en gele lis (Iris pseudaoorus),. Tijdens
het kampJe vonden we er een dichte bloemrijke vegetatie, die hl?el wat insec·,
·ten ·lokte. De· witte· tuilen van de moerasspirea (F; Ulmaria) beheersten
het
beeld in h~t grootste deel van het· terrein. M"à~rlàngs de \leek was de vege,~
tatie ·lager en domineerde het moerasvergeetmijnietj e
(Myosotis val ustri s)
met op een enkele pleit een facies van waterpeper (Polygonum hydropiper), wa~
~ termunt (Men tha· aquat!ca) groeide. in alle zones erg weelderig,
Opname , 21
geeft de vegetatie weer in de zone, waar de moerasspirea domin.eerde, De: ve~
getatie groeide op een bodem, die·tot·so cm uit zware klei bestond. er onder
lag grof rivierzand, De .Alnetum~invloed is in deze vegetatie is ~·eel
ge~
ringer dan·in de vorige opname,
Zie· tabel c,

8

De elzenbosjes in dit' laatste deel' \Jan de beek waren geen bronbossen meer. Een
. weelderige kruidlaag met veel groot springzaad (Impatiens Noli~tangere) bedek"
te de bodem (opn,22),
Deze vegetatie behoort·tot het.Alnetum·typicum,. in. tegenstelling met het el~
zenbos op de'andere plaatsen in·de Schellekensberg. Toch wijkt ·dit,Alnetum
nog sterk' af· van dat van Koel broek •. Allereerst door het
ontbreken van
de
Phragmi U on~. en Magno ,Caricionsoorten in opname. 22, . Bovendien door het vooro
komen van soorten uit voedselrijke bossen als: helmkruid (Scrophularianodosa)
bloedzuring (Rumrx sanguinea), groot springzaad (Impatiens Noli~tangere)
en
gele dovenetel (Lamium galeobdolon), welke,laatste buiten de
proefvlakte
groeide,.
Op de boerderij wachtte ons· een nougatine~taart van een dergelujke omvang, dat
we·er ondanks onze goede·voornemens niet-in slaagden hem die ·avond naarbih~
nen te werken. Dit bleek een (onverwacht) voordeel van een sjockalilpje in exao
men tijd,
De' 1 aatste · excursi edag· trokken· we naar de· Tuspeel, een hoogveen· ten· z. Q, ·van
de weg Roermond
Ittervoort. In het Noordelijk deel·van de Tuspeel,ligt:een
·vrij uitgestrekt· en zeer· homogeen Caricetum·elatne. Het: zag. er naar uit, dat
op deze plaatsen vroeger' een dunne veenlaag' heeft gelegen. Nu· was deze: echter
verdwenen· en stiud de grondwaterspiegel plm •. 25' cm ·boven de bodem. Deze, beo
staat in de bovenste 80 cm uit dode plan ten resten en wortels,· waaronder . zich
· zand· bevindt,
Het overige deel· van de Tuspeel·was veel natuurlijker. 'Hier vinden we nog èen
levend hoogw.een, dat· aan. de randen met een jong berienbos begroeid. is.
Een
dik· veenmostapij t, ·dat onder onze voeten deinde> bedekt hier overal de· bodem.
Slechts- in· het Westelijk deel bevinden zich een paar. plasjes, die. nu snek met
veenmos dichtgroeien •
. De' zandlaag . zit hier overal· aanmerkelijk dieper onder de oppervlakte, slechts
op· enkele· plaatsen kondim we met de 1,' 5. m diepe: boor de zandlaag: raken. In de .
bové~ste· '50 - 75 cm· levert de veenmos! aag nog vrij veel weerstand, daaronder
·zit slap veen, waar de boor zonder· meèr· doorheen· glibberde •.
Hèt Caricetum · el'atae ·was· erg· homogeen: van· same.hstell ing. Het· meest opvallend
waren de grote pollen van pitrus. (Juncus: effusus) en de boven het wateropparvlak uitstekende horsten· van de stijve· zegge. ('Carex.· eh.ta), Trouwens
ook
.. Agrostis: canina· var; fasciculare f.pseudosetac'ea· was· alleen hierop te vinden. en
vertoonde. een voorkeur voor de drogere horsten· van. de stijve zegge. (C •.elata). ·
. Het grootste· deel· van het Caricetvm elatae had in de Tusveel . een samenstelo
·lingals in opname.23,·In-hetnog iets lagere Westelijke-deel -·had de ·stijve
zegge ( C; elata) een belangrij ket deel: in de· vegetatie, :tevens groeiden water.,
._bies (Eleocharis palustris::' wur. uniglumis) en eenjarig wellegras · (Eriophorum
·vaginatum), Het merkwaardige·was de mat·van klein blaasjeskruid (Utricul.aria
minorL, die hier de· bodem· bedekte. Het veenmos was echter veel minder· aanwe~
zig,
Een· derde aspect van het Caricetum elatae geeft opname.24a weer, Dewaterdiep~
te was hier plm•. 25 cm. Ook de mat' van klein blaasjeskruid was' aanwezig. ·MIJ-ar
. wateraardbei· (Comarum palustre) ·en snavelzegge: (Carex inflata) waren hier ook
. tal rijk,
Zie tabel· c.
Op tle iets drogere plaatsen, waar een 10 cm dikke: veenmoslaag rustte op· zanf,
Q
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·kwam de draadzegge (Carax·lasiocarpa) zeer veel voor. ZOals uit
opname .24
blijkt, hebben.we hier·te doen met een zeer sterk oligotrophe vorm van het
Caricetum 1 asiocarlJae van de Vechtpl assen. en lil~ W. 0\rerij sseL
Zie tabel G,
Prachtig is 'tonder inze voeten golvende Sphagnetum, dat de ·rdst ·van ·de
Tuspeel in beslag neemt. vooral ook de grote hoeveelheden· veenbes (oxycoccus
quadripetalus). die een rood net iver het veenmostapijt vormt, verfraait dit
soortenarme gezelschap, Dit is trouwens de enige· hogere plant, die in
dit
deel van het Sphagnetum goed groeit (opname 25). De overige hogere planten
bedekken met elkaar slechts een paar procent. Op de plaats van de opname was
de veenmoBlaag 1,45 m· dik, daaronder vonden we zand. Typisèh is . dat. laven ..
delheide·(Andromeda polifolia). en eenarug wollegras (Eriphorum vaginatum)
absoluut niet op deze plek voorkwamen.· Ook· struikhei ( Calluna vulgaris) en
rood viltmos (Aulacomnium palustre) groeiden hier slechts sporadisch en ar"·
metierig, Op de wat hogere delen, waar eenarig· wollegras eenmaal vaste voet
heeft gekregen, verschijnt ook lavendelheide, Rood. viltmos komt· en masse, zodra de eerste· flinke struikhei~ poll en. in ' t veenmostapijt verschijnen.
Het was opvallend,· dat de· dopheide (Erica tetralix) in het veen van de
Tuspeel ontbrak.· Wat hiervan de oorzaak is, is me niet duidelijk, Misschien
is de zuurgraad. in het veen lager dan op de vochtige plekken. in de heide,· In
ieder geval. is het ontbreken van Erica op de dikke. hoogveenlaag in de Tuspeel
niet een alleenstaand getal,· Ik herinner miL in het hoogveen van Vriezen· veen ook geen dopheide te hebben. gevonden.
Gaat de successie verder, dan krijgen we een berkenbos,. Trouwens in opname 25
vonden we al berken en vuilboom~ (Frangula alnus) opslag, Deze jonge berkerr
bosjes zijn in de Tuspeel veel aanwezig, Het groeit eveneens
weer op ·een
minstens 1,'5 m dikke veenlaag en de berken wortelen vrij vlak; ·tenminste de
jonge· berkjes, die we uit konden rukken. Het· is dus ook· wel waarschijnlijk,
dat ze geheel. in het veen wortelen. De grotre den (Pinus silvestris) sloeg zo
hier en daar ook spontaan op, terwijl de zomereik (Qnercus robur) nog alleen·
maar. in de kruidlaag voorkwam, In de kruidlaag domineerde eenarig; wollegras
(E):'iophürum vaginatum) voi':komen. (opname. 26), Ook leek dit bos wel de op ti~
male standplaats·van·lavendelheide (Andromeda polifolis), dat hier in enorme
pollen groeide •
.Alleen aan de randen van de berkenbosjes neemt ook de hei (Calluna trulgaris)
een plaats in de kruidlaag l.n. Meer binnen in de bosjes verdwijnt het, Dit
type berkenbos·beslaat op·het ogenblik al een zeer·belangrijk deel van de
Tuspeel en ' t zal binnen afzienbare·tijd wel de gehele. Tuspeel gaan verove~
ren, voorzover deze thans met een s.Phagnetumvegetatie begroeid is.
Op het ogenblik is de successie nog van het water tot de berkenbosjes·te be~
wonderen· en daaraan beleefden we deze dag veek plezier, evenals· trouwens aan
de wankele bodem die het. naar we vreesden, ieder ogenblik kon begev~n.
Ton Damman
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HET WEEKEND.TE VOORTHUIZEN
14- 15-November
. Wij vonden dit Jaar een gastvrij onthaal op. 'de zonoeheuvel ', op H en 15 No-'
vember. Om 6 uur 's avonds kwamen de eerste mensen aan, in de loop van de a~
vond steeg dit·aantal tot 14. Het werd steeds voller, warmer en gezelliger,
·vooral· toen we pannekoeken gingen bakken en sjoc klaarmaken, Na, de pannekoe"
ken hebben we heel· leuk gepraat over de zin van de plantensociolo-gie,
'l'on Damman leidde de discussie in en begon met verschillende methoden· te be,,
spreken,- die we in de vegetatiekunde gebruiken' o.a. toonde hij interessante
overzichten van de grasplanten. Piet Schroevers kwam toen naar voren met als
onderwerp; wat is de zin van het sjoccen? De discussie werd nu voortgezet, we
ltwamen te praten ever soorten, soortsbegrip,·hoe.soorten ontstaan·enz. Hierover volgt: hieronder meer,
Later op de avond arriveerde· er muziek. in de·vorm·van een aantal prachtige
-langspeelplaten, zodat het begrijpelijk is, dat we de volgende dag niet al te
vroeg opstonden.
We maakten de·volgende dag·nog·een·rondwandeling, waarna·het voor de meesten
van ons weer·tijd was om naar huis· te gaan.
De' we-ekend-bezoekers· waren: Ton D-amman, Piet Kuiper, Hans Riekerk, - Jetty de
-Jong, Herman Leuveninck, Tiny Bijleveld, Piet Schroevers, Dicky G1esen, Ber
van :Aalderen, Liesbath Casimir, Dolf Boelmans, Grietje Hofman, Koos Delcourt
en Marian Ribbeling.
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Er zijn verschillende-scholen· in de plantensociologie. Een· van de oudste-is
die· van Braun-Blanquet, Hij merkte op, dat de plaiJ.ten niet ·willekeurig verdeeld waren over· het: aardoppervlak; hij vond ook steeds dezelfde plantensoor. ten· bij elkaar. Op deze manier· voortgaande maakte: hij verschili ende·_ associaties. Elke·· associatie heeft· zijn· eigen kensoorten, welke zeer specifiek zijn
en in geen enkele. andere associatie voorkomen. Verder ·vond hij soorten,· die
·hij·een enkele maal ook.in.andere associaties aantrof~·weer andere soorten,
die vrij geregeld.in andere·associaties·voorkomen en tenslotte soorten, die
even vaak in het gezel schapm dat- hij op· het oog· had,· aanwezig waren, als in
·andere gezelschappen, de· begeleiders.
Vóor Zuid~Frankrijk, waar hij werkt, is deze methode zeer goed. Ook. voor ver~
schUlende ·associaties in Nederland, b; v. het Mesobrometum is hij zeer· goed· te
gebruiken. Maar gaan. we· nu kijken naar de· heide,. dan vinden we, dat de keno
soort strutlthei aUesbehalve uitsluitend aan heide gebonden is, Hij komt o; a.
ook. in het zomeJ;'eikenberkenbos tamelijk veel voor,. Hëtzel fde geldt voor onze
strandvlaktegezel schappen.
In Scandi.navie treffen we nu veel vegetatietypen: aan, die geen spe ei fieke ken~
soorten bezitten. in die: zin, dat- ze in geen enkel ander gezelschap·voorkome~
Het is dus geen wonder, dat daar zich· een heel ailäete school ontwikkelde, die
meer de nadruk legde op de quantiteit, die een bepitalde soort in een bepaalde
vegetatie· heeft. we:· spreken dus over· het- !lptimale voorkomen van eeri plant, zijn
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optimale milieu.
In· Nederland zijn· nu de meeste· gezelschappen, die hier voorkomen, beschreven. In de
practijk. blijkt nu echter, dat als we een opname maken, die nooit helemaal in het
schema past. De oorzaak is vaak duidelijk aan te wijzen, b.v. iets meer of minder
voedselarm· enz;, als in de optimaal ontwikkelde· associatie. Dergelijke verschillen
in milieu interesseren ons: zeer; de· vegetatiekunde is· vooral de studie over de plant
in zijn milieu, hij is een hulpwetenschap: van oecologie,
Zo kunnen we het schema
uitbreiden en maken we subassociaties, ·varianten, vonnen en facies, zoveel, dat het
·geheel onoverzichtelijk wordt, Dit is zeker niet ons doel. De oorzaak is vooral' hieJ:'o
in gelegen, dat. 2 plantensoorten nooit precies dezelfde eisen stellen aan hunomgevin~ er ligt variatie in de. eisen; die een gezelschap stelt aan het milieu, hij
komt voor binnen. een bepaald pbotraject enz.·
Zeer succesvol is de methode gebleken, waarbij men nagaat, bij een groot aantal ge"
lijksoortige opnamen, hoe vaak .. 2 bepaalde plantensoorten samen in een opname vooro
komen en hun frequentie· liri •de 'OPname ·er -in ·gaat ·betrekken. Pit heeft dus betrekking
op de vraag: ·hoe groot. is deoecologische verwantschap van deze. 2 soorten? Volgens
een wiskundige fonnule (zie tijdschrift voor biometrica) werd nu de bindings-sterkte uitgerekend (deze loopt. van 0-100), Boor weideplanten liet Tón een kaartje zien,
waarop de bindingssterkte naar voren kwam.·
Een hoge bindingssterkte tussen Molina: en Potentilla. Opmerkelijk· is het gedrag der
paardebloem. Met geen enjele plant heeft hij. een sterke binding, .Als de paardebloem
·tot op zijn soort· gedetennineerd was,· welke. soorten oecoiogisch goed te onderscheiden zijn,· dmF hadden die soorten niet op. zo'n geïsoleerd punt gestaan,: als· het geslacht Ta:raxacum. Uit al deze onderlinge bindingsste~ten - in een figuur gebracht bleken er nu, 4 invloeden te halen; . 3 natuurlijke: en 1 menselijke. De milieufactoren
waren: 1, · zuuJ:'oneutraal-(basisch). (lage ph,.hoge Ph);: 2, voedselrijk - voedselarm
(eutrooph-oligotrooph);. 3, vochtig,. droog, De menselijke invloed was: hooitand ~wei
land.
Een· typisch· verschijnsel is, dat door tle·vegetatiekunde·zoveel nieuwe vormen,. varieteiten en zelfs soorten· tegenwoordig onderscheiden worden. Deze nieuwe soorten en
vormen zijn nu morpbologisch moeilijker te clmderscheiden, màar oecologisch ve·rtohen
:ze vaak grote verschillen. Het soortsbegrip is door deze ·vormenrijkdom moeilijk· te
de fini eren.
De plantensystematiek heeft een. indeling der planten gemaakt naardde
generatieve
verwantschap~ als. voornaamste kenmerk geldt de· bouw der bloem.
Binnen het geslacht
·en de soort· letten we meer op· andere morpbologische (uiterl:i.Jk zichtbare) kenmerken,
zoals bladvorm, wijze van groeien enz. Deze indeling der soorten komt· in de · erfe~
lijkheidsleer gaed van pas. We zouden volgens de erfelijkheidsleer de definitie zo
kunnen stellen~ 2 planten behoren· tot. 2' ve-rschillende soorten, als na kruising: 1.
de kruising helemaal niet lukt; 2. de bastaarden geen zaad leveren; ./3, de bastaar~
den geen kiembaar· zaad opleveren. Deze. indeling zou niet ingrijpend verschillen van
de indeling der systematiek,· behalve voor de geologisch jonge geslachten. zo~ls wilg,
braam,· havikskruid en de orchideeenfamilie.
We kunnen nu ook een. indeling maken, naar oecologische verwantschap, Zoals de sYste~
matiek de zeer· grove indeling heeft van; mossen, varens, naaktzadigen en bedek.tza~
digen, zou de indeling naar de oecologische verwantschap zeer·grof kunnen zijn:· hydrophyta (waterplanten), hygrophyta (moerasplanten), mesophyta. en xerophyta (dmog~
teplanten) (n;b, in deze indeling is· alleen rekening gehouden met de milieufaotor
water. Met de andere factoren zuurgraad en voedselklas en klimaat . is geen. rekening

gehouden). Naannate we deze indeling fijner maken, komen we· via. kla.sses,' verbonden
ordes,· associaties bij de soort, varieteit of vorm,· als oecologische indicator-gezien
Elke. 'oecologische' soort heeft nu zijn Ph-tra.j eet, waarbinnen hij groeien kan, met
. een. bepaalde optimale Ph• Hetzelfde jan gezegd worden over de voedselrijkdom (een be,
paalde combinatie ban hoeveelheden K,Mg,N03,,.,humus, ... is optimaal) en de ·vochüg
. heid, ·In· het veld" constateren we,· in welk milieu een bepaalde soort optimaal groeit,
Een factor, die we tot nu toe bui ten beschouwing lieten,. is de concurrentie.,yan anderE
planten op de soort, die we beschouwen, Deze· is de oorzaak, dat de plant :in kwestiE
slechts bij uitzondering in zijn optimale milieu groeit; nl• door de menselijke :in,
vloed, als we hem kweken, Festuca .rubra (rood zwenkgras) heeft zijn optimumgroei( alE
we hem kweken) ip een grond, die. iets vochtig is~ een milieu, waarin veel plantensoorten ·)lÛed ':groeien. We treffen hem nu aan in. 2 :vorm én. die uiterlijk· te onderscheiden
z,ij_Jli ~èil vorm op zeer droge grond en een· vorm oP zeer natte grond, We kunnen ons de
· ·1Jiicnv•evolutie' van deze. 2· vormen misschien als volgt voorstellen,
Oorspronkelijk groeide Festuca rubra in zijn optimale milieu, Huj. Ls geologisch niet
zo oud, vertoonde een gevarieerde samenstelling, een grote·variabilit$it, tengevolge
van de vele. genotypes, die binnen de soort voorkomen, Hij was evenw9l concurrenti~
zwak en werd door andere soorten verdrongen. Er waren van nature genotypes, die. een
neiging hadden, om op. iets drogere grond te kunnen groeien. Er vond nu· een natuurlij~
ke veredeling, een selectie plaats, Er kwamen genotypen, die op drogere .grond konden
groei én. De genotypen, die weer 'teruggingen', stierven uit. door concurrentie, Op de
drogere grons. is de concurrentie geringer, dus de nieuwe. 'rassen' handhaven zich,
Eveneens zijn er genotypen, die de aanleg in zich hadden· voor· een iets natter ~ilieu,
Op dezelfde manier ontstonden de genotypen van het natte milieu. De 2· vormen 1fan te·
genwoordig hebben dus· verschillende genotypen, wat een duidelijk verschil in miîreu
veroorzaakt, waaraan gekoppeld. zit een gering verschil in morohologische kenmerken.
Deze vormen zijn dus ontstaan door het gevarieerde genotypisch materiaal dat de soort
omvatte. De selectie heeft plaats gehad· volgens. normale k.ruisingen van Mendel.
Een' tweede oorzaak voor vorming van nieuwe oecologische soorten is gelegen in mutatie.
Een eerste vorm· van mutatie is,· dat· het· aantal chromosomen· zich gaat ·verdubbelen,
i.h.~ zich gaat verveelvoudigen (genoommutaties). Deze nieuwe polyploide (vooral de
tetraploide) zijn nu soms oecologisch verschillend van de diploïde vormen, b.v. meer
iwude~resistent; In de. ijstijd,· toen vele soorten naar· het Zuiden uitweken, konden en~
kele zich handhaven op kleine stukjes boven het ijs, Door deze koudeschok zijn tetra-,
ploide vormen ontstaan, die, toen het ijs. zich terugtrok,, het. ijs· volgden. Het gewone
speenkruid. bv, is diploïd, het speenkruid met okselknoHetj es in de bladoksels, is te~
traploid, Ik weet niet, of hier nog een oecologisch. verschil· te constateren is. Een
ander· type mutaie, de structureke mutatie, treedt ook in de natuur op, als gevolg: van
bestraling; ultraviolette, Rontgenbestraling, radio ... actieve straling
en zelfs mis~
schien kosmische straling, Het, is. echter niet bekend· hoe groot het; aantal . van deze
straling: in spontane mutaties in de natuur is, Ook andere bronnen;die.m~tatie veroorzaken, kunnen. er zijn, Een geologisch. zeer oud geslacht (met weinig genotypes. dus). is
de.Araucaria, die o.~ ·in Chili voorkomt.· In die streken,: waar de.radio<>actieve stra~
ling aanzienlijk is, zijn deze. soorten zeer vormen rijk,· Vele· soorten en rassen komen
er voor.
Een derde mogelijkheid om. nieuwe soorten te krijgen is die der constante soortsbas. taarden, die vooral bij jon ge, vormenrijke geslachten optreedt. "In de normale gava1~
len splitst de bastaard: (F1) · weer in de ouderstypes plus nieuwe combinaties van ·ei~
genschappen der ouders {bij: Festuca: rubra· hierboven), plus een verminderd
aantal
bastaarden, dat uitsterft na enkele generaties; Bij· Hieracium· gaat hét· anders;
de
kruising· tussen. 2 soorten levert de bastaard. D'eze ontwikkelt in. zijn bloemen vrucht~
beginsels met schijneicellen, die niet bevrucht·. worden door stuifmeel,
maar direct
uitgroeien tot. zaad. Het genotype. der bastaard· blijft. dus· voor 100% behouden in de na~
ltomelingschav. Bij de braam komen naast· de schijneicellen de· echte eicellen ook tot
zaadvorming door een normale bevruchting. Zaden van de eicellen afkomstig splitsen wel
later, de zaden van de schijneicellen leveren weer voor 100%· bastaarden •
. Andere variaties op dit· thema maken wilg,. aardbei, Oenöthera, Lamarckiana enz.
Piet Kuiper.

