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Voorwoord
Dit· nummer bevat nu eens artikelen, die de sociologie in ruimer verband be~
zien, ruimer dan dit in het algemeen gebeurt. Over het verband tussen planten~
dek en verschillende diergroepen, spreken .de artikelen over insecten en slak~·
ken.
Het spreekt vanzelf, dat door de beperkte plaatsruimte over tal van andere be~
langrijke diergroepen (vogels, zoogdieren) gezwegen moet worden Wellicht een
andere keer hierover.
De vaak verwaarloosde wieren, die o.a~ op standplaatsen voorkomen, waar het
milieu zo extreem is . dat er geen begroeiïng van hogere planten mogelijk is,
brengen we in dit nummer ook eens onder de aandacht
Als laatste een artikel
over de hogere paddestoelen als voorbeeld van organismen, die bij de vertering
van plantenresten een grote rol spelen.
Wie met lezen op de laatste bladzijde gekomen is . heeft gemerkt, dat er nog ve~
le vragen overblijven en dat er nog heel wat onderzocht moet worden, voordat
alle problemen zijn opgelost Bovendien zien we de plantensociologie nu van de
goede kant en merken, dat het nog wel iets meer is dan een associatie-makerij
(voor wie dit nog niet wist).
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INLEIDING TOT DE BIOSOCIOLOGlE
(in het bijzonder i.v.m. Gastropodenfauna)
Voor de plan tensocioloog blij ft het plan tendek en de veranderingen, die zich
daarin kunnen voordoen,. al tijd de onmiddellijke weerspiegeling van het milieu,
waarin de plan tensoorten tezamen in di verse gezelschappen en associaties een
bestaan hebben kunnen vinden.. Voor hem blij ft de vegetatie primair voor zijn
oecologisch onderzoek.
Het milieu is een complex van milieufactoren, die van direct belang zijn voor
de plantengroei en de fauna. Als voornaamste milieufactoren kunnen we noemen:

klimaat, edaphische, relief~ en biotische factoren,
Onder biotische factoren verstaan we de invloed van de levende natuur zelf op
zijn omgeving,.Hierbij denken we aan;
le. Phylogene factoren,. d .. w. z. de planten, die hun invloed op de bodem en op
elkaar (concurrentie!) op de vegetatie doen gelden, evenals de microflo~
ra, zoals schimmels en bacterien.
2e. Anthropogene fact~ren, de invloed van de mens. Denk b.v. aan ontginning,
ontwatering, maaien, kappen, bemesten enz.
3e. Zoogene factoren. Verschillende diersoorten kunnen ieder op hun eigen w!j ~
ze de vegetatie heinvloeden door b,v, vraat of 'bemesting', waardoor een
snellere successie in de hand gewerkt wordt. Voor de verspreiding van za~
den en vruchten dragen de dieren tevens bij.
·Deze zoogene factoren worden vaak schromelijk over het hoofd gezien bij het
plantensociologisch onderzoek. Dit is ook wel te begrijpen, daar de kennis van
duizenden diersoorten onbegonnen werk is. Ook zijn vele dieren niet gebonden
aan een zeer bepaald milieu, zoals vogels en zoogdieren. die zeer beweeglijk
zijn en zich snel kunnen verplaatsen; zij brengen incidenteel een bezoek aan
de te onderzoeken vegetatie. daarbij behoeft hun invloed natuurlijk niet min~
der om te zijnl (konijnt)
Verschillende dieren leven in gemeenschappen en associaties,. hetzij in groe~
pen van soortgenoten . hetzij in associaties van verschillende diersoorten, die
onder dezelfde omstandigheden alleen daar kunnen leven. waar het milieu (hun
biotoop) geschikt,. of nog net geschikt voor hen is.
'Een assocfa.tie', zegt
ALVERDES, 'komt tot stand. wanneer de uitwendige omstandigheden (milieufac~
toren) een aantal dieren van dezelfde soort of van verschillende soortèn op
·een plaats tezamen brengen. Niet omdat er soortgenoten zijn vertoeft het dier
op die plaats, maar de milieufactoren· hebben dat dier met de andere tezamen
gevoegd,'
Voor deze associaties kan men een systematiek gaan opstellen met hoofdgroepen, ondergroepen enz.
'Bij. een gemeenschap of gezelschap', zegt ALVERDES, 'is het geheel anders, Men
neemt aan dat deze uit innerlijke behoefte der dieren ontstaat Een samenle~
ving van soortgenoten of met andere soorten kan bepaalde voordelen scheppen
om het leven doelmatiger,. veiliger en nuttiger te maken.
Deze gemeenschap
ontstaat niet toevallig, er is geen innerlijke behoefte zozeer,, dat de dieren
elkaar gaan opzoeken . maar een instinct, dat ze naar elkaar toedrijft (b . v.
een roedel herten .. een school vissen).
Daarnaast kennen we nog toevallige gemeenschappen, maar deze missen de voor-~
waarden,. waaraan een associatie en een gezelschap moeten voldoen. Een toevallige gemeenschap'van dieren zal maar een kortstondig bestaan·hebben
en
spoedig weer uiteenvallen in verschillende individuen, die elk hun eigen weg
gaan. Een voorbeeld van toevallige gemeenschappen is in de vrije natuur moei-~
liJk te geven, een sprekend voorbeeld van zo'n gemeenschap is echter als dierengroepen bijeengebracht zijn in een dierentuin of op een boerderij.
Het zou echter te ver voeren om dieper hierop in te gaan,. wel zien w.e . dat
het begriD dierassociatie grote overeenkomsten vertoont met het begrip plantenassociatie,
Terwijl in de plantkunde de systematiek van de organismencomplexen
zeer
sterk ontwikkeld is, en men tot een reeks van onderscheidingen is gekomen,
is dit in de dierkunde lang niet zo ~erk het geval en in het geheel niet voor
een systematische indeling van de dierenwereld op aarde
naar èiecologiSche
diercomplexen. De ontwikkeling van de systematiek in de plantÈmsociologie kan
ongetwijfeld van waarde zijn voor de dierkunde. Vooral bij· diersoorten, die
geheel aan bepaalde planten en vegetaties zijn gebonden,
De systematiek in de plan tensociologie is tot op heden haar eigen wegen ge2

gaan" Dit vindt zijn oorzaak in de vaak zwakke binding van dieren aan de ve~
getatie of aan het ontbreken van zulk een directe binding (vele soorten zijn
carnivoor, grote beweeglijkheid en binding aan diverse milieu' s). waar ik in
het begin al op gewezen heb"
Alleen voor die dieren, die wel sterk direct of zeer indirect aan een milieu
gebonden zijn, kan men m.i. een blosociologisch onderzoek instellen.
Immers
de blosociologie vraagt zowel naar de samenhang tussen flora en fauna als naar
datgene, wat onder de planten- en dierenwereld sociaal leeft, waarbij we de
term sociaal zeer ruim en niet al tijd psychologisch moeten opvatten.
Na deze algemene inleiding wil ik me beperken tot het besclir:ijven van het bio ·
sociologisch onderzoek, in ' t bijzander dat van de gastropodenfauna in enkele
plantengezelschappen.
Bij regelmatig plantensociologisch onderzoek zal het iedereen vaak opgevallen
zijn, dat tijdens het ~ruipen' om de laatste kruis-eentjes te vergaren, tussen de planten, het mos en de humuslaag op de bodem allerlei diertjes rondscharrelen: kleurige torretjes, larven, wormen en soms ook vele slakken, Spe~
ciaal in de vegetaties van de voedselrijke milleu's kan de slakkenfauna groot
zijn, zoals in de uiterwaarden van de grote rivieren.
Bij een floristisch onderzoek in het Zalkerbos, een rivierdalbos, dat Wim van
Eek en ik in 1951 inventariseerden. was de slakkenrijkdom zo groot, datwe on-gewiJ,d haast, naast de plan tensocidllogische beschr:ij ving ook de moll üs!:en f~.una
beschreven. Dit laatste kostte in het begin nogal eens wat moeite om als nietkenners, zoals wij, deze diersoorten te determineren, Met veel geduld en met
behulp van een slakkenkenner werden we toch een beetje ingew:ijd in de geheimen
van de gastropodenwereld.
Voorop gesteld dient te worden, dat ondergetekendehetaccentwil leggenophet
woord beetje, om niet de indruk te wekken dat dit artikel van een 'kenner' is;
het beoogt alleen maar een eenvoudige inleiding te zijn om de samenhang van de
(sociaal ge bonden?) 1 andslakkensoorten in enige plan tensociologische associa. ties te leren kennen.
Landslakken lenen zich uitermate goed voor een biosociologisch onderzoek,want
het zijn immers weinig beweeglijke dieren, die zeer sterk aan een bepaalde en
beperkte vind- en standplaats gebonden zijn.
Nu gaan we ons afvragen: hoe zijn die slakken op die bepaalde plaatsen geko"·
men? Daartoe dienen we ons eerst bezig te houden met de mogel:ijkeoorzaken van
hun· verspreiding. Dat kan zijn: een oecologische en een historische versprei·ding.
Voor de oecologische verspreiding van de slakkenfauna gelden bijna dezelfde
uiterlijke voorwaarden als voor de verspreiding der planten Iedere diersoort
stelt haar eigen eisen aan het milieu, waarin zij leeft.. Omstandigheden als:
voeding, bodemsoort, klimaat enz. moeten daarvoor geschikt zijn, Alleen daar,
waar deze omstandigheden gunstig zijn, bestaat kans dat de soort aanwezig is
Bij de historische verspreiding gaat men uit van de gedachte, dat een bepaal··
de diersoort op een pimt"vandeaardeisontstaan en van daaruit 2;-ijn verspreiding is begonnen. Bij deze verspreiding dienen we twee mogel:ijkheden onder ogen
te zien,. nl. de actieve en de passieve verspreiding Bij de actieve verspreiding van slakken denken we aan het kruipen van het dier, wat nu niet I:Yepaald
een snelle manier van voortbewegen is. Daarom wordt de passieve verspreiding
der slakken ook belangrijker geacht. Dit gebeurt vooral door de gewassen ri~
vieren, die de slakken van de hoger gelegen delen van de uiterwaarden meevo~
ren en stroomafwaarts ergens weer worden neergelegd, vanwaar de slak zijn acr
tieve verspreiding weer begint. De passieve verspreiding is dus sneller en
doeltreffender. Op deze wijze zijn vele slakken ons land via de Rijn en Maas
binnengekomen (Clausilia dubia bv.l-. Dat deze oorspronkelijk vreemde gasten
zich hier thuis voelen in onze rivierdalen, ligt wel voor de hand, want een ge3

schikt milieu, dat algemeen voedselrijk en kalkrijk is, ligt op hen te wach-·
· ten. Aanwezigheid van slakken wijst omgekeerd geredeneerd er dus op, dat de
bodem niet kalkarm is,
De wij ze van onderzoek naar de slakkenfauna heeft als volgt plaats: allereerst
maken we een plantensociologische opname van een zo homogeen mogelljkeproefvlakte., daarna' gaan we in die proefvlakte minitieus naar slakken zoeken. Eén
kwalitatief onderzoek is in de meeste gevallen niet.voldoende om het optimum
milieu van een soort te bepalen, daartoe is ook nodig een kwantitatief onde~·
zoek.
Dit kan men dan bereiken door in de proefvlakte enkele willekeurig gekozen
vierkantjes van 500 ·· 1000 cm2 nauwkeurig af te zoeken naar.soorten en de ver·
houding van hun aan tallen daarin te bepalen.
Meestal zoeken we de bodem af tot een diepte van 3 cm in bosgrond. In een zo··
devormige vegetatie zal dit meer moeilijkheden geven. Verder maken we gebruik
van een grove en een fijne zeef om kleine soorten en jonge exemplaren uit te
zeven, Wanneer twee van dergelijke vierkantjes afgezocht ztln, is dit voldoen··
de om een bevredigend beeld te geven van de molluskenfauna in de gehele proef~
vlakte.
·
Tcilt slot wil ik 2 plantengezelschappen met hun molluskenfauna biosociologisch
beschrijven. Het onderzoekje heeft betrekking op twee associaties in en bij
het Zalkerbos, een buitendijks terrein in de gelderse IJssel bijZalk (Ov.).
Op de rivierduintjes in de uiterwaarden, die in graslandpercelen liggen,vinden we het bekendeMedicagineto àvenetum pubeseens (gemeenschap van sikkelklaver en zachte haver).
Zeer veel kensoorten van deze associatie zijn hier aanwezig als; Medi~ago fal~
cata (sikkelhaver), Euphorbia cyparistas (cyp~wolfsmelk),Veronica prostrata (liggende ereprijs), Cinodon dactylon (handjesgras), Carex caryophylla
(voorjaarszegge), Th«.lictum min·.us spp. flexuosum (kleine ruit) en Salvia pratensis (veldsalie).
.
Vervolgens een bekend groot aantal begeleidende soorten.
De droge, hoewel kalkhoudende gronq van deze rivierduintjes is echter minder
geschikt voor slakken, zodat we hier maar weinig soorten in aantreffen, Vaak
heeft ook beweiding plaats en dit is van zeer nadel:ige invloed op de slakkenfauna, Zo nu en dan trof . :ik hier een drietal soorten aan; Vallonia excentri~·
ca, Cochlopa lubr:i,ca en Succinea oblonga.
Op die gedeelten van de rivierduintjes, waar het kurkiepenstruweel zich op
titstrekt, is werkelijk een geweldige slakkenrijkdom aan te treffeiL
Voor de plantensociologische beschrijving van dit bos verwijs ik naar de artikeltjes over het Ulmetum suberosae in Kruipnieuws 15e j rg,, no. L
Tussen het vil ti ge dek van fijnladdermos en de vrij goed verteerde humus vind
je zeer veel schelpen van grote Heli ei den; Cepaea nemotall.s en Arian ta arbustrum. Deze soorten beschikken over een vrij grote oecologische amplitudo·men
treft ze nL ook wel aan in heggen, Verder vonden we hier kleinere soorten
als de behaarde Fruticola hispida en de spoelvormige Clausilia biplicata.Deze laatste stellen al weer strengere eisen aan hun biotoop,. vervolgens Hya~
lin~~· spec:, Zonitoides nitidus en Hygromia hispida.
Wel.licht is Clausilia biplicata (Laciniaria biplhata) een constante soort
voor deze bosjes,. want Morzer Brilins vond deze soort ook bij <!orsel" terwij 1
ik deze ook op verschillende andere vindplaatsen langs de grote rivier· vond.
Men geeft het verspreidingsgebied dan ook op langs de Rijn en zijn vertakkingen" dijkglooiingen in Noordholland en Zuidbeveland. maar niet voor de Ul~
metum-bosjes van de binnenduinrand. Daar vindt men Balea persersa, die trou·wens ook langs de grote rivieren voorkomt.
Mbrzer Bruins vond·bij Gorsel nog vele soorten meer, bv. Acanthinula àculeata, die als kensoort in het Querceto- Carpinetum Stachyetosum beschouwd ~Jor<l,
4

Daar wij over Zalk nog te weinig gegevens hebben om met zekerheid te zeggen,
dat deze soort ook in het Ulmetum hier voorkomt, zou dit een aardige aanwij~
zing zijn, dat het Ulmetum fau~tisch beschouwd àok overeenkomst vertoont met
het Q_ C Stachyetosum. Daar er echter in plantensociologisch opzicht wel enige
overeenkomst bestaat, zou het leuk zijn om te zien, dat dit door de fauna geverifieerd wordt,
Alleen in dit opzicht wordt een bicsociologische opname al belangwekkender!
Ber:van Aalderen
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INSECTEN EN PLANTENGEMEENSCHAPPEN
De studie ·van de 1 evensgemeenschappen is nog maar een ion ge tak van de biologie, ongeveer 30 jaar oud. Het is dan ook helemaal geen wonder, dat, hoewel
er langzamerhand al een grote hoeveelheid ·feitenmateriaal b:ij elkaargebracht
is, er nog zeer veel onbeantwoorde vragen· zijn gebleven. Een andere oorzaak
hiervoor is ook, dat de ideeen en werkprincipes van de verschillende onder~
zoekers, die toch allen de studie van een levensgemeenschap of van enkele onderdelen daarvan, beoogden, vaak nogal sterk uiteenliepen, waardoor de ver~
gelijking van de resultaten zeer bemoeilijkt wordt. Zo gaan bv. vele onder~
zeekingen mank aan het feit. dat ze wel uitvoerig de samenstelling van bepaalde gebieden analyseren, maar dat de terreinen,. waar het onderzoek verricht werd, niet voldoende scherp gekarakteriseerd werden. Zdt bieden aandui~
·dingen als heide,. eikenhakhout. dennenbos enz. geen houvast voor een vergelijking met andere heiden eriz.- Een dennenMs in Finland bv. ziet er heel anders uit dan een bos met die naam in Nederland. Als voorbeeld mag ik hier noe=
men het artikel, dat ik in het Insectennummer van Amoeba 1953 schreef over
een 1 aapkeveronderzoek op de Veluwe. Hier werd de 6evolking semi-kwantitatief
bepaald, de karakterisering varr de terreinen bleef· echter lfij algemene ter~
men. Voor een buitenstaander is het nu niet mogelijk om deze resultaten te
vergelijken met die, welke hiT gekregen heeft bij zijn onderzoek op een hei
in Drente. We moeten dus eigenlijk als eis aan een gedegen onderzoek van een
levensgemeenschap stellen~ dat ze begint met een analyse -van de vegetatie,.
plantensociologische opnames maken dus, Dit heeft niet alleen zin om verschil~·
lende gebieden te kunnen vergelijken, maar de, vegetatie kunnen we ook als in-dicator, aanwijzer, beschouwen voor de milieu..omstandigheden terplaatse. Be~
·ter dan wat voor instrumenten dan ook, reageren de planten op het ingewikkelde complex van klimatologische, microklimatologische en Mdemkundige toestanden (waarmee ik niet wil zeggen" dat het bepalen van deze 'toes:tanden geen zin
heeft)o

Omgekeerd worden klimaat en bodem weer door de plantengroei beïnvloed, zodat
we een voortdurende wisselwerking hebben tussen deze factoren, Daarbij komt
dan nog de factor fauna,. die weer doorweven is met de reeds genoemde factoren, Hoe kunnen de konijnen de vegetatie van de duinen en daarmee het micro~
klimaat; heinvloeden en denk ook maar eens •aan de betekenis ·van regenworllen
en mollen voor het omwerken (homogeniseren) van de grond.
Het eerste punt bij het onderzoek naar de samenstelling van een levensgemeenschap is dus de analyse van de vegetatie. Gaan we echter verder, dan zien we
al spoedig in, dat het voor een persoon onmogelijk is, deze
inventarisatie
alleen uit te voeren,
Zo berekimde Frei ( 1941) voor de zwi tserse beukenbossen, dat daar ongeveer
4000 plan tensoorten {waarvan 700 zaadplan ten, varens,: mossen en korstmossen,
de rest schimmels- en bacterien) en 7000 soorten dieren (waaronder ruim 50UO
insecten) verwacht kunnen worden.
Er is dus bij dit soort onderzoek een langdurige samenwerking nodig tussen
specialisten op velerlei. gebied,. iets, wat nogal eens moeilijkheden blijkt
op te leveren" Bij mijn·weten is er nog nooit een volledige analyse van een
levensgemeenschap gepubliceerd, laat staan-dat daarvan alle verhoudingen on~
derling tussen ·plan ten,, dieren onderling, tussen plan ten en dieren,. tussen de
organismen en het abiotisch milieu, dus klimaat en bodemgesteldheid.
Zelfs als we ons beperken tot onclerzoekingen, die aan bepaalde insectengroepen verricht zijn om hun plaats in een levensgemeenschap te bepalen en de be-~
tekenis van die plaats te analyseren en te verklaren,. met een kwantitatieve
vegetatiebeschrijving als basis voor kenschetsing van het uiterlijk en het
milieu van die levensgemeenschap, dan is dat aantal ~ althans mij bekende ~
onderzoekingen op de vingers van een hand af te tellen,
Voordat ik op deze onderzoekingen inga, wll ik eerst enkele facetten belich~·
ten, in wat voor opzichten een insect of zijn larve aan een plant of plantengemeenschap gebonden zou kunnen zijn,
1, Een insect.kan direct van levende planten afhankelijk zijn, doordat het
zich met planten voedt (eten van plantendelen, zuigen van sappen en nectar),
of er zijn eieren op moet afzetten. Ook kan het bepaalde planten nodig hebben voor schuilplaats of nestgelegenheid, Zo dient krabbescheer, Stratiotes
aloides, als schui!.plaats voor de larve van Aeschna virid_is, een libeL
De
binding met een bepaaldé plantensoort is sterker, naarmate het dier gespeci~
allaeerder is in zijn keuze, De rupsen van de oranjetip, Euchloe cardamines,
leven alleen op sommige cruciferen, Minerende insectenlarven, die uitsluitend
bladgroen eten, zijn meestal zelfs aan een soort gebonden, waarzein de bladeren een kenmerkend, soortspecifiek ·vraatpatroon.achterlaten, Ook galinsecten hebben dikwijls een zeer speciale keus. Galwespen en galmuggen hebben al~
. le hun eigen plantensoort,. waarin ze de eieren afzetten. Soms moet een plant·
nog in een bijzondere conditie zijn, wil hij aangetast worden, Zo legt de
vlieg Liparia lucens, de veroorzaker van de rietsigaargaL haar eieren alleen
op dat riet, dat op plaatsen groeit, waar het te droog is om goed totontwik~
keling te komen,
Is een pÏantensoort tot een bepaalde plantenassociatie beperkt., dan zullen
de IJ!Onophage, alleen van deze planten levende,. dieren, ook tot die associatie beperkt blljven. Komt een voedselplant in meerdere associaties voor, dan
kan een daarvan levend insect overal voorkomen, waar deze soort voorkomt,. tenzij· er andere factoren zijn,. die zijn verspreiding beperken,
De basterdparelmoervlinder,- Eu~hydryas aurinia, komt voor in blauwgraslanden
(Molinietum) waar hij gebonden is aan blauwe knoop., Succisa pratensis,
Nu
is de verspreiding van succisa veel groter (kensoort Molinion), maar . Eup.hydryas blij ft tot het blauwgrasland beperkt,
Bij polyphage. dieren, die dus veelzijdiger voedsel tot zich nemen, zullen het
6

vaak niet in de eerste plaats de voedselplanten z:ijn, die hun verspreiding bepalen, maar bv, hun eisen ten opzichte van het microklimaat,
2, Een insect kan indirect van planten afhankelijk zijn, hierbij buiten· beschouwing gelaten. dat een insect afhankelijk is, van het milieu., dat de plan~
ten voor hem scheppen (zie 3L
Een voorbeeld van indirecte afhankelijkheid vinden we bv. bij Lasins niger,
een mier, die alleen in bodsen voorkomt als er eiken groeien en wel vanwege
het feit,, dat ze afhankelijk zijn van luizen, die alleen maar op de eik leven;
of bij Myrmica ruginodis, eveneens een mier, wiens talrijkheid van voorkomen
in bossen ongeveer parallel blijkt te gaan met het meer of minder
voorkomen
van bochtige smele, Deschampsia flexuosa, en witbol,, Holcus mollis. Ze melken
nl de op de wortels van deze planten levende luizen.
Er zijn insecten, die lege gallen bewonen of naast de oorspronkel:ijke bewoners
ervan leven en die dus gebonden zijn aan het voorkomen van die gallen-.
Zo
kunnen er in de gallen van Liparia naast de eigen larve,_. nog larven van 3 an~
dere vliegensoorten en van 2 galmuggensoorten leven,. terwijl de lege gallen
door een bepaalde; solitaire bijensoort als nestgelegenheid gebruikt worden.
Dan is er een heel le15er van parasieten, die plantenetende insecten en vooral
larven als prooi he~ben en die dus alleen daar zuflen voo:rkomen, waar ze ook
hun gastheren in de nabijheid hebben, Van de sterkte van de afhankelijkheid
gastheer ~ plant is de sterkte van de indirecte afhankelijkheid
parasiet ~
plant afhankelijk, aannemend,, dat de parasiet slechts een
soort tot prooi
heeft, wat vaak het geval is.
Behalve parasieten zijn er nog vele andere insecten, die planteneters als
prooi hebben, bv. lieveheersbeest- en gaasvlieglarven, die bladluizen eten.
Dergelijke rovers zijn vaak biet op prooidieren van een bepaalde soort gespe~
cialiseerd en als hun prooi dan ook nog niet kieskeurig in hun voedsel zijn
dan is de afhankelijkheid van de vegetatie als zodanig wel erg los geworden.
Hiermee kom ik dan tot punt
3 nL dat een insect afhankelijk is van het milieu, dat de vegetatie,. in wis~
selwerking met bodem en klimaat, voor hem Schept, Zo komt de heivlinder, Hipparchia semele, alleen maar op droge heide voor. Het dier sterft, als z:ijn om~
geving te vochtig is. Het bonte zandoogje,. Pa:rarge aegeria, leeft b:ij voorkeur
in schaduwrijke bosstreken,
Dit zijn weer vage milieuaanduidingen. die met vele te vermeerderen zouden
zijn; vele entomologen weten uit veldervaring,, wat voor voor insecten ze in een
bepaalde omgeving kunnen verwachten.
Bij een onderzoek in de grienden van de brabantse Biesbosch meen ik voor en~
kele loopkevers, nL Carabus granulatus . Platysma nigrum en PL vulgare meer
exact zo'n milieucorrelatie te hebben kunnen vaststellen. Hun voorkomen bleek
hier beperkt te zijn tot de hooggelegen. weinig onder water komende, plaatsen
met een bepaalde, goed gekarakteriseerde vegetatietypen. (Anthrisco- FraXine~
turn cardaminetosum en Cardamino ~ Soûicetum albae scrophularietosum)" Iets la~
ger,. waar de vegetatie een geringe wijziging had ondergaan (C. S( heracletosum
en typicum) kwamen deze soorten niet meer voor, Aangezien deze dieren rovers
bij uitnemendheid zijn en niet kieskeurig in hun voedselkeuze., bl:ijken ze toch
een duidelijke preferentie te hebben. voor enkele vegetatietypen, dus voor een
bepaald milieu.
Verder zijn er aanwijzingen, dat ze actief die andere typen meden,
4., Er zijn ook een groot aantal insecten, waaronder vele larven, die van afgestorven planten afhankelijk zijn., meestal zowel voor voedsel als voor beschel.'<>
mingo Dat plantenmateriaal kan zowel op de grond liggen (strooisellaag), als
zich in de grond bevinden (humus eo d, ),Hoewel versehillep,de kwaliteiten humus en strooisel een andere insèctenbevolking zullen herbergen, zjJn het vooral microklimatologische en bodemkundige invloeden, die hier een belangrijk
7

woordje meespreken,
Tussen de hier genoemde groepen ZIJn natuurlijk overgan~~n mogelijk, Ook zal
een insect als larve meestal andere eisen stellen dan als imago, Verder zijn
er nog andere factoren, bvo tussen insecten onderling, die op de samenstel=
ling van een insectengemeenschap hun invloed zullên-doel'l--gelden, De beschou=
wing daarvan zou ons echter te ver voeren, Met het bovenstaande hebben we in
elk geval een indruk gekregen van de complexheid van de verschijnselen" die
zich bij de betrekkingen' tussen insèctenM en plantengemeenschappen voordoen,
Zo'n plantengemeenschap behoeft nu niet direct een associatie of subassocia,.
tie in de zin van Braun~Blanquet te zijn, Dat kan wel, maar er zijn er meer,
Zo is een dennenbos o! een suikerbietenveld oóà een plantengemeenschap, Een~
heden uit de scandinavische school zijn ook goed omschreven plan ten gemeen,,
schappen,
Als eerste onderzoek baar het verband tussen insectenbevolking en plantenge=
meenschap noemen. we dat van Westhoff et al (1942), dat ging over de mieren
van de nederlandse bossen·en dat was geinspireerd op het werk van Quispel
(1141L Dat hiervoor mieren zijn .gekozen vindt 2ijn reden in het feit, dat van
mieren verwacht mag worden,. dat ze in veelzijdige wisselwerking met de vege ..
tatie zullen staan: zo maken de eisen, die aan de nestplaats worden gesteld,
en de gevoeligheid van de mieren voor temperatuur en. voch·tigheid,hen in ster=
ke mate van de vegetatie.afhankelijkheid en ook via lokvee en prooidieren
zijn ze eveneens indirect van planten afhankelijk, Verder hebben ze weinig
natuurlijke vijanden, zowel onder de parasieten als onder de rovers,
B1j:het onderzoek·werden 22 ~vegetatietypen onderzocht, waarvan de helft min
of meer natuurlijke bossen (associaties en subassooiaties), de andere helft
cultuurbos sen,
In totaal werden 126 proefvlakten van 100 m.2 onderzocht, Eerst werd van de
proefvlakte een plantensociologische opname gemaakt volgens de methode·van
BraunbBlanquet, daarna werd hij 'omgeharkt' en op mierennesten onderzocht.
Het zou te ver·:,,voeren, om'hier in extenso de resultaten van dit zorgvuldige
onderzoek te belichten. In het kort komt het hierop neer, dat het mogelijk
was om voor elk bostype een karakteristieke mierensoortenbcombinatie vast· te
stellen en dat voor het eikenberkenbos (Que:rceto =. Betuletum)
zelfs twee
soorten als kensoorten konden worden aangemark t, ·
Ook het tinderzoek van Quispel ( 1941), dat . handelde over de mierenbevolking
van de verschillende vegetatietypen van de Hoge Veluwe, had reeds aangetoond,
dat voor elk vegetatietype een karakteristieke soortencombinatie
vast te
stellen was,
Een onderzoek uit een geheel andere hoek is dat van Renkonen (1938)o Hij
ging na,. of hij verband kon vaststellen tussen de door eajander voor Finland
opgestelde typen van 'Bruchmoore' (broekbossen met sparren en loofhoutL 17
in getal, en de daarin op en in de grond levende keverfauna
Ter onderscheiding van de fauna in bepaalde gemeenschappen g«bruikte hij een
bepaalde statistische methode, De aldus gevonden gemeenschappen vergeleek hti
met de indeling van Cajander en het bleek hierbiL dat er wel parallellen te
tinden· waren, maar dat over het algemeen de indeling van de 'Bruckmoore' te
grof· was om het milieu van de kevergemeenschappen ermee te kunnen karakter!~
· seren,
In 1944 publiceerde Renkonen nog een keveronderzoek, uitgevoerd aan de oever
van een meer. waarbij·hij met een semi-kwantitatie~e aanduiding van de vege~
taties. volstaat,
Hoewel het doél van het onderzoek er niet in de eerste plaats op gericht is ..
laat zich toch wel eerr zekere mate van correlatie met de ·flora en de bode~
omstandigheden (vaak is nL de begroeiing gering of afwezig) vaststelleno
Tenslotte wil ik nog wijzen op de pnblibatie·van Van der Drift (1951), die
8

handelt over de bodemfauna, waartoe vele insecten behoren, van een beukenbos,,
waarbij van het bOs ook een goede vegetatiebeschrijving is gegeven en waardoor men een indruk krijgt van het vele, vaak mini tieuse werk, dat voor de
analyse van een levensgemeenschap nodig is"
Aan het eind van dit' verhaal gekomen, wil ik er nog even de nadruk op leggen.,
dat het niet de pretentie heeft naar volledigheid te streven, zeker niet wat
betreft de analyse van de afhankelijkheid insecten. ~ planten,
Als het echter voor de lezers van Kruipnieuws een tip van de sluier, die (nog)
ligt over de problemen aangaande de levensgemeenschappen en de wetten, die
haar regelen, op heeft mogen lichten en het hen heeft·mogen stimuleren, ook
eens op de plaats van de insecten in een levensgemeenschap te letten, dan
zal het zijn doel bereikt hebben_
Piet Heyligers
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Over de ·vegetatie ·van de plasjes .in· de ge tij dénzone

door Kees, den Dartoe
Een van de meest interessante onderwerpen van de marine algensociologie vormt
de vegetatie van· de ondiepe plasjes· in· de getijdenzoneo Deze plasjes ·vormen
nL een uiterst extreem milieu. Dat is hoofdzakelijk te wijten aan hun ondiepte, want in de regel zijn ze niet dieper dan 20 cm.. Het w-ater in de poeltjes
_zal dan ook blj' zonnig weer spoedig l'erwarmd worden, b1j zonnig weer daalt
de temperatuur echter ook snelo
9
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Bij zonnig weer stijgt echter niet alleen de temperatuur, de evaporatie neem
ook toe en daardoor wordt ook de zoutoplossing geconcentreerder. Op de ze,
zelf heeft een zonnige dag een te verwaarlozen invloed, Slechts bij aanhouden'
warm weer neemt de temperatuur van het zeewater toe, maar bti Den Helder word
bv, de 20° C maar slechts enkele weken per jaar overschreden, In de plasje:
kan·de temperatuur echter al na enige uren tot boven de 40° C oplopen,
Maar niet altijd schijnt de zon, Op een kille, regenachtige dag zal de temperatuur van het water dalen, maar ook de zoutoplossing wordt dan verdund, OJ
een koude, doch winderige dag daalt de temperatuur en het zoutgehalte neem;
toe" Enfin, zo zijn er nog vele combinaties van omstandigheden, maar dat i1
nog niet alles,
Daar de plasjes slechts gedurende de laagwaterperiode plasjes zijn, worden Zf
door het opkomende tij plotseling ververst met zeewater van een heel anderf
temperatuur en concentratie, Deze shock'-'therapie· heeft tweemaal
per etmaal
plaats,
Het is haast verrassend" dat in dergelijke plasjes leven mogeltiki~; ·maar het
is ·er, en doet oP haar beurt diverse factoren varieren, Voor de fotosynthesE
gebruiken de wieren, evenals alle andere groene planten, COl!,
Maar dat iE
slechts in kleine hoeveelheden vrij in het zeewater aanwezig, Het meeste C02
is gebonden in de vorm van carbonaten en bicarbonaten- Het bicarbonaat kan ook
door de wieren verbruikt worden, maar door de omzetting hiervan stijgt de PH,
Bij. normaal zeewater bedraagt deze 8, 0 ~ 8, 1;
Wanneer zeer actieve fotosynthetiserende wieren, als Ulva lactuca, Enteromor~
pha-soorten of Cladophora's aanwezig zijn, kan een paar uur zonneschijn de PH
tot boven de 10 doen stijgen (Davy de Virville e,à,L Het water inde poeltjes
is overdag door deze fotosynthese overzadigd met. zuurstof, 's Nachts kan ech~
ter het zuurstofgehalte tot nul gereduceerd worden,
We zouden verwachten, dat een dergelijk milieu slechts· door enkele zeer resis-·
tente soorten bewoond zou zijn.
D.at is niet het geval, want elke vegetatie-analyse leverde ca 20 soorten op,
hetgeen meer is dan in de meeste andere gemeenschappen van de getijdenzone,
Wel zien we hier een duidelijke seizoensuccessie, Van seizoen~aspecten:kunnen
we nauwelijks spreken~
In het voorjaar vinden we er een vegetatie-type, dat we Monostroma ~Dumontia~
gemeenschap zullen noemen, In de zomer wordt deze vegetatie vervangendooreen
Enteromorpha ~ Parphytaocgemeehs.chap, Het naj'aar is gewijd aan een teruggang
van En teromorpha en Porphyra. terwij 1 de eerste Dumon ti a~ en 'Pètalomiaplan t~
jes hun kans gaan beproeven In de winter staat de groei van die algen vr~wel
stil- De Euteromorpha - Porphyra~gemeenschap verdwljntnu totaal, Als er vorst
optreedt, heeft er in de plas een grote sterfte plaats, In het voorjaar
be~
gint deze cyclus dan weer opnieuw., Er zijn maar enkele soorten, die het hele
jaar in de plasjes aanwezig zijn,,
We zullen ons nu eens een beeld van de gemeenschappen gaan vormen,
De Monostroma~Dumontia-gemeenschap, die in het voorjaar de plasjes bewoont;is
<wel een van de best gekarakteriseerde gemeenschappen, die we op onze kust--aantreffen, want ze bezit maar liefst 6 kensoorten:
Jfonostroma f!revellei (groenwier): een subarctische,.soort, die eind Febru11-ri
verschijnt en halverwege Mei weer verdwenen is Vooral in de maanden Maart en
April is ze heel talrijk, Ze komt op als een blaasje, dat openscheurt en ver-·
volgens als een geelgroen zeeslatje verder groeit, De gehele thailus gaat in
sporenvorming op, Tot dusver gevonden te Den Helder, b~ Harlingen en op Terschelling" Exclusief aan de gemeenschap gebonden,
1Jumontia ittcrassata (roodwier): een boreaal-atlantische soort, die domineert
in vele plasjes en als aspectbepaler dan ook van belang iso Ze groeit voorna-
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melijk op mossels, In November verschijnen de eerste exemplaren in de Plasjes,
doch zeer schaars Bij: invallende vorst gaat de ontwikkeling niet verder en
als de kou even aanhoudt, verdwijnt ze weer,
.
In het vroege voorjaar gaat de ontwikkeling zeer sneL In April en Mei is ze
optimaal, ·olll· in Julli af te sterven. In andere gemeenschappen komt Durnon ti a
slechts bij uitzondering voor; in plasjes op ' t wad en op mosselbanken is ze
niet zeldzaam.
Petalonia fascia (bruinwier): een boreaal-arctische soort, die ook in vele
plasjes het aspect bepaald, In October verschijnen de eerste plantjes, in Ju~
ni verdwijnen de laatste. Ook hier staat in de winter de ontwikkeling stil,
Eind April verandert de kleur van de thailus van lichtbruin in donkerbruin:
zij gaat in sporenvorming op. In de plasjes hebben we te doen met een breed~
bladige vorm, vaak gekruld en spiraalvormig gedraaid.
Petalonia is niet zo trouw als de beide andere soorten. Als een preferent mogen. we haar zeker beschouwen, want in geen enkele begroeiing is ze zo frequent
en zo fraai ontwikkeld als in de Monostroma~Dnmontia-begroeiing,
'Scytosiphon lamentarius (bruinwier): een boreaal-arctische soort, die over
het algemeen heel wat zeldzamer in de plasjes is. Ze is er gevonden vanMaart
tot Juni. In andere vegetatietypen komt ze ook nogal eens voor, zowel in bet
voor- als in ' t najaar. Ook deze soort is als preferent beschouwd.
'Cladophora flexuosa ( groenwier): een zuidelijke soort, die eind April verschijnt, in Mei en Juni zeer talrijk is, om daarna te verdw:ijnen, Ehkele exemplaren weten de zomer door te komen, doch na September is ze geheel verdwenen.
Ook deze alg is een preferent,. daar zij ook vrij veelvuldig voorkomt in de vegetatie nabij de laagwaterlijn.
Monema rhizophorum (bruinwier); is een obligate epiphyt op Dumontia incrassata
en tot dusver slechts vij Den Helder gevonden in Mei en Juni (Den"Hàrtog, New
Dutch Marine Algae, n,p.),
Onder de begeleiders zijn er slechts enkele van belang, omdat z:ij mede het aspect bepalen, nl. Ulva lactuca en Chondrus crispus en niet te vergeten de
korstwieren, die slechts weinig opvallend zijn, maar dikwijls een groot ge=
deelte van het substraat bedekken. De andere soorten zijn in het algemeen
schaars en vaak als toevallige gasten te beschouwen. We vinden··bv. soms jonge
Laminaria' s en Fucus~plantjes in de plasjes, maar deze worden er n"immer volwassen. Omstreeks Mei· beginnen de Êuteromorpha~soorten en Porphyra urnbil i ca lis
in de plasjes te migreren, veelal uit de Euteromorpha~Porphyra-gemeenschap,
die op de droogvallende stenen om ~e plasjes domineert. In juni, als de voorjaarssoorten zijn afgestorven, wo:rdt hun dominantie volledig,. en oppervlakkig
gezien zou men de plasj es~begroeiing tot de omliggende Enteromorppa-Porphyragemeenschap rekenen, Maar de overblij~ende soortèn als Chondrus crispus en de
boompjeswieren van de geslachten Ceramium, Polysiphonia en Cladöphora, benevens het overvloedige voorkomen· van korstwieren (die in de Enteromorpha-Porphyra-gemeenschap juist schaars zijnL verraden de geheel andere levenscyclus
van de begroeiing.
De litorale plasjes van het bovenbeschreven type zijn niet algemeen langs oh-. ze kust; daar zorgt de Rijkswaterstatt'. wel voor.
In de plasjes van de Helderse Zeedijk is de Mönostroma = Dumontia- gemeenschap
·het fraaist ontwikkeld. De hier beschreven ontwikkelingsgang is in deze plas-jes bestudeerde Ook de beide opnamen zijn van Den ltelder afkomstig,
De waterval bij de haven van W"est--Terschelling leverde ook een fraai voorbeeld
'van deze vegetatie, }let milieu is daar wat ininder extreem, omdat het water
langzaam ätrroomt en dus voortdurend ververst wordt, Het bassin bij het begin
11
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van het Zulderhavenhoofd van Harli-ngen verheugt zich ook in het bezit ban een
weelderige Monostroma-Dumontia~begroeiing, Elders vinden we haar· slechts als
fragment in poelen op mosselbanken of kuilen in de wasbodem, bv, bij Texel.Ameland en Wieringen. In de meeste gevallen betreft het dan facies van Petalonia fascia en/of Dumontia incrassata, Tot dusver zagen we de gemeenschap
slechts in de Waddenzee, In Zeeland werden de kensoorten tot dusver nog niet
gemeenschapsvormend gevonden,
Gemeenschappen met I!onostroma grevillei en Dumo.ntia werden reeds meer dan
eens in de literatuur vermeld, Zo vermeldt Kjellman reeds in 1878 deze com~
binatle van een ondiepe·inham langs de zweedse kust, Borgasen onderscheidde
in 1905 op de Far Oer een Monostroma grevillei~association, waarin naast Mo~
nostroma ook Dumontia incrassata, Scytosiphon lomentarius en Petalonia fascia
voorkomen" Maar hij vermeldt tevens het als dominant optmden van Corallina
officinalia, een overblijvend kalkwier, dat bij ons niet voorkomt.
Van delsefjord (Denemarken) geeft Steemann Nielsen (1951) de combinatie van
Monostroma en Dumontia op, als talrijk in 't voorjaar in de Fucus vesiculo"·
sus-associatie, Ook van de engelse kust wordt deze gemeenschap gemeld~.
Er· zijn nog andere typen van getij-plasjes,, -nL deze, die niet door iedere
vloed. bereikt worden; weer en wind hebben hier dus een ·nog sterkere· invloed,
dan in de besproken plasjes.,· Zij worden gekarakteriseerd door planktonische
groenwiertjes, Feldmann (1938) onderscheidde in het Middellandse Zeegebied
3 associaties hierin, die alle ook aan de franse atlantische kust zijn gevonden.
In sommige supralitorale plasjes bij Den Helder komt ook soms een weelderige
plankton-vegetatie voor,. maar tot nu toe is daar slechts weinig aandacht aan
geschonken,
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DE MONOSTROMA GREVILLE!'

-~

DUMONTIA INCRASS.A'l'A

~GEMEENSCHAP

te Den Helder

·*
Nummer
Oppervlak te
Diep te
Datum
Bedekking

1 2
(Bx*) m .
10 " 20
20o]II o '' 53

2
2
(10x0,4) m
10

60 %

70 %

Js.v.'s2

KensoorteiL"
x

Monostroma grevillei
Dumontia incrassata
Petalonia fascia
Scytosiphon lomentarius
~ladophora flexuosa
Ulonema rhizophorum

Blad- en buiswie ren:
Ulva lactuca
Porphyra umbilicalis
Enteromorpha linza
Enteromorpha compressa

L2
2,2

x
1.2

x
x
x

x
x

·struikwieren:
2.2

Chondrus crispus
Gigartina stellata

xo

BoorrrjJ jeswie ren;
Polysiphonia nigrescens
Ce ram i urn rubrum
Ceramium des lo~hampii
Polisiphonia urceolata
Cladophora rupestris
Cladophora refracta
Chaetomorpha aerea

x

x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
/

Korstwie reil:
Hildebrandtia prototypus
Ralfsia verrucosa
Protoderma marina
Lithothamnion lenormandii

2

4

x

x
x

x

1

·Fucaceaè.~

Fucus serratus
Fucus vesiculosts

x

x
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Vegetatiekunde en paddestoelen
Ir J,H.Wiersma

1-~·· :--

~..'. :
r·

Bij plantensociologie of vegetatiekunde worden alle planten in het onderzoek
betrokken, van de hoogste bomen tot de meest onopvallende korstmossen en wie~
ren, Zowel grote varens als nietige mosjes kunnen belangrijke indicatoren
zijn, biesvaren en pilvarentje worden even ernstig bekeken als koraalwortel
en bremraap. Alleen de zwammen gaat men vaak voorbij, dat zijn figuurlijk,en
vaak ook letterlijk, de verschoppelingen onder de planten .
Als reden daarvoor kan niet genoemd worden dat ze geen bladgroen bezitten,
ook niet dat ze systematisch zo ver van de 'gewone' hogere planten af ~~aan
Datzelfde kan nl. ook gezegd worden van verschillende
hierboven genoemde
planten,
.
Wat is dan toch wel de reden? Naar mijn mening zijn er slechts twee belangrijke redenen. De eerste is, dat de paddestoelen slechts tijdelijk en dan
veelal ook nog in een ander jaargetijde dan de meeste andere planten zichtbaar zijn, De• tweede reden is, dat vele mensen met interesse voor hogere
planten en vegetatiekunde de paddestoelen onvoldoende kennen. Vooral demoeilijkheden bij het begin der paddestoelenstudie weerhouden velen,maar ook later blijven geduld en doorzettingsvermogen vereist om met de minder zeldzame
paddestoelen vertrouwd te raken,
Dat van de zwammen slechts het vrucht~ichaam zichtbaar is, terwijl de zwamvlok een onbekende, ondergrondse uitbreiding heeft, lijkt me geen reden voor
het buiten beschouwing laten van de paddestoelen, Wel betekent dit een moeilijkheid, maar toch verschillen de zwammen sociologisch gezien hierin niet
kwalitatief van andere planten. maar alleen kwantitatief. Want ook andere
planten verbergen een deel van hun lichaam onder de grond, en ook daarvan
kennen we de omgrenzing niet.
Toegegeven, bij paddestoelen zijn de moeilijkheden groter, maar toch zijn er
soms wel aanwijzingen te vinden, evenals bij bomen, voor de uitbreiding van
het ondergrondse deel. Zoals bij een boom vaak de kroon een zekere aanwij zing
geeft voor de uitbrading van het wortelstelsel, zo geeft een heksenkring, of
gedeeltelijke heksenkring van paddestoelen een vrij duidelijke aanw:ijzingvan
de buitens te grensen en afmetingen van de zwamvlok. En ook bij meer groeps"·
gewijs groeiende paddestoelen zal dat wel het geval zijn, Mycorrhiza~vormen·
de paddestoelen groeien slechts in de omgeving van de erbij horende boom, Zo
tast men dus ook hier niet geheel in het duister.
De moeilijkheid van het jaargetijde is wel te overwinnen. En zelfs vrij ge~
makkelijk, Sommige plantengezekschappen zijn ook in de herfst nog betrekkelijk goed te herkennen, Maar om alle onzekerheid buiten te sluiten,hoeft men
slechts vier paaltjes op een bepaalde afstand in een vierkant of rechthoek
in de grond te slaan, binnen een homogene vegetatie, zodat men 's zomers of
in het voorjaar het plantengezelschap, en in het najaar de erin voorkomende
zwammen kan bepalen (let daarbij ook op voorjaars~, 'zomer~ en winterpadde~
sjloelen),
Een van de grote moeilijkheden is nu echter,. dat lang niet alle paddestoelen
èlk najaar fructificeren, zodat men hetzelfde proefvlak vele jaren achtereen
moet inventariseren, En bovendien wegens de vaak korte levensduur van de pad~
dèstoelen verscheidene malen per jaar. Voorts dient men vele opnamen te ma~
ken om conclusies te kunnen trekken,
Nee, ik hoor het wel, zul je wel zeggen, daar hoef ik heus niet aan te begin·"
nen, En eigenlijk weet ik ook nog maar weinig van paddestoelen.
Om met het laatste te beginnen, het is als overal bij de vegetatiekunde, je
leert erg veel paddestoelen kennen, als je serieus aan dit onderzoek begint,
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Het· hoeft niet dadelijk voor lOO% juist te zijn wat je doet. Als we er maar
eens mee beginnen,
En wat het eerder genoemde betreft . je kunt het ook nog op een andere manier
aanpakken. Kies, een paar paddestoelen uit, die je goed kent (daar moet je zeker van zijn) of die veel voorkomen en je dus nauwkeurig kunt bestuderen, Overtuig je ervan, dat je ze niet met dubbelgangers verwart, En bepaal op zo veel
mogelijk verschillende plaatsen het plantengezelschap, waarin ze voorkomen,
Dan kunnen we er tenminste achter komen, tot welke plantengezelschappen die
bepaalde paddestoelen eventueel beperkt zijn, Zo kunnen we werken volgens het
principe van de vele kleintjes,• die samen een grote maken. Dan zal blijken,
dat voor de vegetatiekunde ook de paddestoelen zeer waardevol zijn,
Juist
omdat ze een, van de meeste planten zo afwijkende, levenswijze hebben en op
weer andere factoren dan de groene ~anten heel gevoelig reageren"
Natuurlijk zul je nog wel wat kwesties tegenkomen, als je er aan begint. Zo
de kwestie van het minimumareaal. Als je de groott~· van het minimumlreaal
in verband met de paddestoelen wilt onderzoeken, zul je concentrische proef··
perken van-verschillende grootte moeten aanleggen en die verscheidene jaren
bestuderen.
Een ander vraagstuk is de afhankelijkheid van sommige paddestoelen van vol~
doende licht op de bodem om te kunnen fructificeren. Let in dit verband eens
op de vliegenzwam. Misschien is ook de echte aardappelbovist hier wel gevoe.,
lig voor. Let in elk geval eens op de verspreiding van de aardappelbovist en
de wortelende aardappelbovist •.
Tracht verder vooral achter de geschiedenis van de bodem van je proefperken
te komen. Of er bv. grondbewerking heeft plaats gehad, of er compost of tuin~
afval gestrooid is enz. Op zulke dingen reageren paddestoelen vaak heel anders dan de groene planten, zodat je je gemakkelijk kunt vergissen of tot ·te~
genstrijdige resultaten komen, Zeker is, dat op dit gebied nog veel interes~
sants valt te ontdekken en dat we er nog maar heel weinig van af weten.
Mtj rloetgl!n of;namen· hl:!bbe-n- beerel!:kllng· dp 1 Mssen til: de· gemeei\ten· ·El! er. 'wa.gentn"'
ienl,_Jt.enkumr eB Jheden. Voordat ik echter enige voorlopige gegevens uit eigen
onderzoek vermeld ~ een meer volledig verslag zal waarschijnlijk elders verschijnen~ moet ik enkele onderverdelingen noemen,.· die Ir e.P.van Goor en Ir
D. Burger hebben onderscheiden bij hun vegetatie~onderzoek van de boswachterij
Doorwerth. · Dè door Van Goor en Burger gegev'en indeling bleek ook op mijn ma~
teriaal toe te passen te zijn. Hiermee· is echter niet gezegd, dat deze inde·ling voor het gehele land bruikbaar zou zijn.
I Pteridium·· Vaccinium-Deschampsia- type
a met·lage adelaarsvaren en veel Vaccinium;
b met hoge adelaarsvaren en weinig Vaccinium;
II Holcus~Pteridium~Deschampsia~ type; .
III Holcus~Pteridium~Teucrium-type;.
IV Rubus~Hol cus-S tell aria" type
a met Pteridium of heel veel Rubus;
/
b zonder Pteridium.
Bedacht moet worden, dat alles zeer voorlopig en onvolledig is, dat v~n verschillende onderdelen - ook van III en IV - maar weinig proefveldjes onderzocht zijn, dat nog belangrijke paddestoelen ontbreken en dat hier voor bepaalde onderdelen van het Q_ B. genoemde paddestoelen wel een veel wijdere
spreiding kunnen blijken te bezitten,
Hieronder volgt in tabel vorm een opgave van de verschillende paddestoelen in
de bovengenoemde gezelschappen,
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-Ia
Ib(?)

1

Cortinarius pholideus

Russula~cyanoxantha

(misschien)
Cortinarius armillatus
Russula ~fragilis (in de zin van Imler,zie Fungus 20-2.' 50)
Boletus
felleus (meer voorkomend in p~bossen)
I totaal
Cortinarius torvus
Collybia butyracea (zeer algemeen in I, ook wel elders)
Galerina hypnorum s.l (idem)
I ~ II,. zeer fraquent in I, Laécaria amethystina (misschien)
Russula fellea (misschien)
Mycena epipterygia
'Russula emetiva (sensu Imler) ~ fragilis sensu Cool en v.d Lek
I ~ II
Amanita vaginata fulva
Polyporus
versiPorus ·s, l. (misschien)
II
. II ~~ III
Mycena filopes (misschien)
I ~ rr ~ III Láctarius turris
Amanita citrina (~ mappa)
Mycena galopoda (misschien)
Panellus stiptleus (misschien vooral II en II)
Armillariella mellea (misschien I ~ II ~- III - IV)
Laccaria laccata (misschien overal,dus ook in IV en Q.Carp)
'Clitócybe
dealbata
III - IV
Mycena vitilis
II ,, III ~ IV 'Stereum rugosum
Collybia platyphylla (misschien)
I ~ II ~ III ~ IV 'Amanita robeseens
Lactarius camphoratus
Collybia dryophila (misschien)
Collybia fusiper (misschien)
Paxillus invoktus
Drosophila gossypina
Boletus subtomentosus (misschien)
Marasmius urens (misschien)
Clytocybe vibecina (misschien)
Mycena inclinata
Mycena sanguinolenta (misschien)
Verder zou ik van het Querceto . ·Carpinetum en andere rijke gronden nog kunnen.
noemenHelotium jritctigenum (zie ook Kotten_, zoals de N. J.N. het zag ui tg
N. J.N. 1938)

Van het Quercetum~Carpinetum zijn in Nederland overigens nog weinig gegevens 1
verzameld. Wie werpt zich nu eens op het nader onderzoek van de groeiplaatsen
van een of meer van de bovengenoemde soorten? Let wel op, welke soort je neemt
Sommige soorten worden verdeeld in vele ondersoorten. zullen daarom in de toekomst belangrijk zijn,· maar kunnen in 't begin aanleiding geven tot verkeerde
conclusies .
Hieronder geef ik voor belangstellenden nog enige literatuurnummers:
Andreas!.Ch,H.- De Hygrophorusweide,.een associatie- Fungus 20~4,.1950'; 66
Hof'ler;K.- Pilzsoziologie- Ber.D.BoLGes. '55, 1937'
606
Huéck;H,J, - Mycosóciological methods of investlgation - Vegetatio - Acta Geobotsnlc
I V - 2, 19 53 ' 8 4 - 10 J
Pirk;W. - Zur SozJ.ologle der Pil ze im QuercetoJCarpinetum- Ztsch, f,l'llzkunde N .. F. ·.
21-1 ; 11 - 20 - Ksrlsruhe 1948
·
Pirk;W, - Pilze in Moosgesellschaften auf Brandfl·áchen "Mitt.d,Flor.Soz,Arb,JiemeinN,F • • Heft 2, 1950
·
(zie· verder peg, 1~
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'Voorwoord
In dit nummer, dat nu 2 maanden te
erslagen over
alle door de sjocgroep in 1954 geho
iomende' sjocNaast de weekendverstagen, waarvoor
cers gevraagd werd iets btj te drag
ance;het ver~
slag over het trekkampje. Wegens mo
eri de bijlage komt dit nummer nu zo laat.
Wegens de hoge financiele kosten van dit nummer werd subsidie aangevraagd,
Een bijdrage van f 50,.~ van de Bond en f 50, ~ van de Contact; commissie voor
Natuur- en Landschapsbescherming in de kosten.maakten deze uitgave mogelijk;
welk gebaar we bijzonder waarderen_
Red.
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