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INLEIDING

In de radio-uitzending over de N.J.N. van enkele weken gelfrden werd door
de discussieleider verteld, dat het blad 'Kruipnieuws', van de plantensociologische werkgroep, het enige in Nederland is op di~ gebied. Ik realiseerde me,na een glimlach die niet vrij was van trots, weer eens ten volle
wat een merkwaardige situatie dat' toch eigenlijk isi
Vele jonge pJ.antensociologen, figuurlijk en letterlijk vakmensen, ·schreven
vaak belangrijke artikelen in Kruipnieuws, omdat publiceren in botanische
vakbladen, mede door de geringe waardering voor de plantensociologie als
wetenschap, vrijwel onmogelijk was. :Maar hierdoor werd Kruipnieuws ook een
soort vakbLad voor een deel,dat veel waardering vond in binnen- en buite~
land. Ten opzichte van de 'vakkringen' bestond natuurlijk de neiging het
peil van KN zo hoog mogelijk op te voeren. Voor de jon ge leden was dat ech=
ter minder prettig. Door verwaarlozing van de taak, kennis op ruime schaal
door te geven aan jongeren, ja zelfs het lid-worden te bemoeilijken,is er
langzamerhand een vermindering van het aantal vaklieden ontstaan.
De laatste jaren is echter de propaganda bepaald niet verw-aarloosd, en op
het ogenblik is er een groot aantal jonge leden. :Als deze hun enthousiasme
-behouden, is er alle kans op de vorming van een nieuwe sjoccersgeneratie,
die zeker niet zal onderdoen voor vorige, Om dat te •erwezenlijken,zal ook
het volgende moeten gebeuren: het duidelijk instructieve. karakter van de
vorig jaar gehouden uitingen,tijdens welke de mensen misschien meer hebben
opgestoken dan in vele voorgaande jaren tezamen, zal in '57 gehandhaafd
moeten blijve~ maar tevens tot uiting moeten ko~en in Kruip6ieuws. _
Aan deze laatste voorwaarde, die in de vergadering te Gouda nog eens duidelijk werd gesteld, zal ik zoveel mogelijk voldoen. Voor deze ja:argang
kunnen we al rekenen op een instructief verhaal over Terschelling, geba=
seerd op waarnemingen uit het internationale kamp, en een artikel over de
systematiek van de Nederlandse plantengemeenschappen, dat de bruikbaarheid
en het gebruik van het verouderde 'Overzicht' hoopt te bevorderBn. Het artikel van Dr Victor Westhoff in dit nummer getuigt overigens van dezelfde
opzetl Door het overnemen van het plantencommissiewerk door de sjocgroep
is. een nieuwe mogelijkheid voor eenvoudige, maar lezenswaardigekopij ontstaan.!
Dan. is het van het grootste belan~, dat N.J.N,èrs stukken schrijven~_Ge0
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lukkig ziet het er ook in dit opzicht gunstig uit: een aantal mensen heeft
toegezegd en zelfs al gestuurdî De twijfel,die bij sommige ouderen en oudleden nu misschien rijst t.a.v.~het peil van KN, zal, naar ik hoop, worden
weggenomen door de mededeling dat ook een aantal bij dragen 'op hoog niveau'
zijn gestuurd of toegezegd. :De in dit nummer opgenomen kritiek kan de inleiding ZlJn tot een missch.ien moeilijke, maar mogeliJk ook leerzame dis"
. cussie, iets dat KN vlak n•·de oorlog zo aantrekkelijk maakte. ·
Kortom, het ziet er naar uit dat de 19e jaargang rijk en gevariëerd gaat
worden. :Al is een redakteur nog zo aktief, altijd is hij afhankelijk van
schrijflust' (en schrijfdurf!). Mijn voorganger heeft het wel erg moeilijk
gehad. Het schijnt dus, dat mij dit jaar meer geluk toebedeeld is. Ik troost
me met de gedachte, dat Piet en ik allebei al eens de tegengestelde ervaring
óók hebben opgedaan, in een vroeger redaktiejaar. :
Het is m'n bedoeling van de belangrijke gedeelten uit de inhoud een Engelse samenvatting op te nemen .. :Dit niet om aan de buitenlandse wegen te timmeren, maar meer ter versteviging van het internationale contact met jongeren, ·dat vorig jaar zo plezierig een aanvang nam. :Uitwisseling van ervaringen is bijzonder nuttig en plezierig. :Na het internationale kamp kreeg
ik al drie overdrukken toegestuurd van jon ge bui tenlanders van eigen publicaties of van die van hun leermeesters .. Graag wil ik hen en anderen met wie
we contact hebben of nog zullen krijgen engiszins op de hoogte brengen van
ons werk.
Ik.hoop, dat de lezers evenveel plezier van deze jaargang zullen hebben
als ik er voor mezelf van verwacht en dat velen het hunne daartoe zullen
bijdragen. :
febr. '57, Eddy vnn der Mnarel.

HET ONDERZOEK NAAR DE VERSPREIDING EN DE OECOLOGIE VAN ZELDZAME
SOORTEN VAN HOGERE PLANTENo i
door V. Westhoff.

Voor iedere florist, verzamelaar of alleen~maar-natuurliefhebber, hebben
zeldzame planten áltijd een bijzondere bekoring gehad. Het grootst is deze
magische aantrekkingskracht voorde beginners, omdat zij nog weinig of niets
van de verspreiding en de milieu-omstandigheden van deze soorten afweten,
en het zoekenen vinden van zeldzaamheden voor hen dus een fascinerend spel
is, een kansspel met veel nieten e~ soms een prijs. De wijze, waarop de
flora, die men gebruikt, zeldzaamheden aangeeft, heeft daarop grote invloed. Zo onderscheidt de flora van Heimans, Heinsius en Thijsse de zeldzaamheden met' z.~, 'z.z.~ en' z.z.z.~. waardoor er bijzondere nadruk op
valt en er een wedstrijd kan ontstaan om het aantal z.z.~tjes en z.z.z.~
tjes, dat men in een herbarium weet te krijgen; maar daar diezelfde flora
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ons overigens min of meer in het ongewisse pleegt te laten over de geogra~
fische en oecologische verspreiding van deze soorten, zoekt de beginner
vrijwel in den blinde, wat natuurlijk de opwinding van het gokspel ver~
groot, maar wat ook zeer ontmoedigend kan werken,· Anders is dit met de flo~
ra van Heukels~(Wachter~) van Ooststroom, die zijn gebruikers nauwkeuriger
inlicht, bv.~door vermelding van de plantengeografische districten waar de
soort voorkomt en waar zij talrijker is dan elders.~zulk ee~ systeem
werkt meer 'opvoedend' op zijn geb~uikers, en leidt er allicht toe, dat
men zich gaat afvragen, hoe het toch komt, dat de Hokje~peulen het Slijk=
groen speciaal langs de grote rivieren gevonden worden, waarom de Noorse
Rus alleen op de Waddeneilanden groeit en het Laksteeltje slechts op één
plaats in Zeeland en op TexeL :Met zulke vragen begint dan een eerste ver=
moeden van de wetenschappelijke achtergrond van het verschijnsel'zeldzaam=
heid' als probleem. :Deze achtergrond behoort tot het domein van de planten~
geografie. :.
Voor wij daarop wat nader ingaan, moeten we echter eerst onder ogen zien,
d1l.t 'zeldzame' planten, behalve hun plantengeografisch aspect, ook een daar=
mee verbonden practisch aspect hebben, n.l. _het probleem, ·hoe wij er voor
kunp.en zorgen dat de groeiplaatsen van deze planten zo goed mogelijk behou=
den blijven: de natuurbeschermingskant. :Hoewel het zeker niet zo is, dat
de natuurbescherming zich uitsluitend inlaat met zeldzaamheden, ligt het
toch wel voor de hand, dat zij daarvoor een bijzondere aandacht heeft. Men
kan nu eenmaal niet de gehele natuur tegen de opdringende mens beschermen;
men moet kiezen, en dan heeft datgene, dat dreigt te verdwijnen, voorrang.·
Het zou ons veel te ver voeren, de plaats, ·die de zeldzame plantentin.de
almdacht van de natuurbeschermer innemèn, in het algemeen te bezien; we
moeten ons tot ons land beperken, _We zien dan het opvallende verschijnsel,
dat tot voor kort de floristiek en de natuurbescherming slechts incidenteel
hebben samengewerkt. :
De verspreiding van zeldzame planten iB in Nederland reeds lang tamelijk
goed bekend, zeker niet minder dan in de ons Q~ringende landen. :Reeds in
.de vorige eeuw is er intensief gebotaniseerd, en de resultaten daarvan kan
men bestuderen in het herbarium van de Kon. Ned. Botanische verepiging
(Rijksherbarium, Leiden); ze zijn boyendien toegankelijk gemaakt door de
Prodramus Florae Batavae, een van 1910~1916 verschenen werk, waarin men van·
iedere soort ille vindplaatsen vermeld vindt, die tot op dat tijdstip bekepd waren. Deze Prodramus biedt ons dus, samen met het H~rbarium, een onschatbare basis- om te kunnen nagaan, hoe sterk vele soorten in ons. land
sinds de vorige eeuw in aantal vindplaatsen achteruit zijn gegaan, maar
,anderzijds ook, om te beoordelen, hoe vele 'neofyten' (nieuw ingeburgerde
soorten) onze flora sindsdien verrijkt hebben; men denke slechts aart planten als Polygonum cuspidatum,Corispermum hyssopifolium, Angelica archangelica, Galinsega quadriradiata. Doch daarbij is het niet gebleven. Reeds in
het begin van deze eeuw ontwierpen Goethart en Jongmans een systeem, -waarbij het gehele land geïnventariseerd zou worden op basis van vakjes van ongeveer een kwartier gaans lang en breed, de zgn. :'kwartier hokken' • _Na een
tijdje ingesluimerd te zijn, is deze inventarisatie in 1930 w~er krachtig
op gang gekomen; zij werd ondergebracht in het daartoe opgerichte I. V.O.N.:
(Instituut voo:r Vegetatie-Onderzoek van Nederland). een instituut, dat zijn
naam weliswaar ten onrechte draagt,.- daar men in feite de flora en niet de
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vegetatie onderzocht heeft; men had verder reikende plannen, die niet ver=
wezenlijkt zijn.=, maar dat dank zij ~e grote activiteit, die een kleine
groep floristen twintig jaar lang ontplooid heeft,toch inderdaad zijn doel
heeft weten te bereiken" _Verreweg de meeste kwartierhokjes van Nederland
zijn min of meer vol:!.edig-geïnventariseerd,en de resultaten daarvan worden
gepubliceerd in de vorm van de aan onze lezers we_lbekende 'plantenkaartjes';
de meeste daarvan zijn tot dusverre verschenen in het voormalige Neder=
landsch Kruidkundig Archief" ~Een bezwaar van het I.V"O'N"~systeem is, dat
alleen het waargenomen-zijn van een soort geregistreerd wordt, , en dat men
uit de gegevens dus niet kan opmaken. of die soort er inderdaad nog steeds
voorkomt~ wat in vele gevallen niet zo is" .De plantenkaartjes geven dus
slechts een historisch beeld van de verspreiding van de flora van Nederland,.
een beeld, dat doorgaans helaas sterk geflatteerd is,daar ontginning, ont=
watering, ruilverkaveling, stedenbouw, watervervuiling (eutrofiëring) enzo.
enz"het aantal groeiplaatsen van honderden soorten aanzienlijk hebben ver=
minderd" ~Het bestuur van het I.y.O.N, :heeft dan ook besloten, -de oude in~
ventarisatie met ingang van 1950 te beëindigen en een geheel nieuwe inven=
tarisatie op te zetten= nu echter op de basis van 'uurhokken', -dus grover
en minder tijd vergend =,-een taák, waarvoor de medewerking van alle jonge
en oude floristen wordt ingeroepen" :
Nu is het opvallend, dat de natuurbescherming tot voor kort van deze gesevens eigenlijk geen methodisch gebruik heeft gemaakt •. De aankoop van na=_
tuurterreinen door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en de pro=
vinciale Landschappen geschiedde óf op landschappelijke en r•creátieve
gronden, óf terwil~e van de vogelrijkdom, óf, zo het al speciaal of ten
dele ook om de flora .te doen was, op grond van de kennis van wijlen dr Jac"
P. _Thijsse, die, hoe veel hij ook van de Nederlandse flora afwist, -uiter=
aard niet alwetend was, en bovendien meer de neiging had geïmproviseerd te
werk te gaan dan op basis van een methodische inventarisatie. Het is echter
geenszins de bedoeling van schrijver dezes,dit als een tekortkoming te be?
schouwen: men moet niet vergeten, dat de mogelijkheid tot het aankopen van
een natuurmcinument van zeer veel factoren afhankelijk is, vooral van het
toeval en het beschikbare geld, en dat het dus meer waarde heeft, op het
juiste ogenblik zijn kans te benutten, dan die kans vqorb~j te laten gaan
omdat er misschien een belangrij~er terrein op het lijstje staat.;; :dat men
echter nimmer weet te bemachtigen"
Sinds 1947, het jaar van de oprichti-ng van de zgn, :'wetenschappelijke af de=
ling' van 'Natuurmonumenten', wordt bij aankoop, vooral in de moerasgebiè=
den, trouwens wat meer methodisch rekening gehouden met de flora, hetgeen
o.a. mogeliJk is, omdat de financi~n niet meer zozeer de bepetkende factor
zijn" _Ook bij de aanwijzing van staatsnatuurreservaten werd tot circa 1935
- aankoop door de Staat vond toen nog.niet plaats = meer incidenteel dari
methodisch met de flora reke.ning gehouden" ·Sindsdien werd echter- door het
Staatsbosbeheer provinciegewijs een methodische inventarisatie van belangr.ijeJ
k.e natuurgebieden verricht, ·die in hoofdzaak op botanische basis. berustte,
en diede grondslag heeft gevormd zowel van het huidige aankoopplan als van
het planologisch aspect van de natuurbescherming. Bij deze inventarisatie
speelden de zeldzame planten echter een secundaire rol; het criterium was
de vegetatie~ -de plantensociologische betekenis van het .terrein.:
Het behoeft in , Kruipnieuws' geen betoo·g, dat deze methode stellig de beste
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is; het voorkomen van een goed ontwikkelde,· ongestoorde, ·belangwekkende
plantengemeenschap, bij voorkeur een complex van zulke gemeenschappen. is
natuurlijk een betere waarborg voor de betekenis van een natuurterrein,dan
het voorkomen van bepaalde zeldzaamheden, die in het onderhavlge milieu
misschien wel niet op hun plaats, op hun retour, in ieder geval niet houd~
baar kunnen zijn. Dit neemt echter niet weg, dat de uitvoerders van deze
inventarisatie het floristische aspect misschien wel eens te veel uit het
oog hebben verloren, en dat zij in ieder geval, eigenlijk ten onrechte,
weinig of geen systematisch gebruik hebben gemaakt van de schat van florisc
tische kennis, die door de Nederlandse botanici is bijeengebracht. Tijdgec
brek was hiervan zeker een belangrijke oorzaak, ·
Hoe dit ook zij,de afdeling Natuurbescherming en Landschap van het Staats~
bosbeheer heeft sedert zijn oprichting in 1946 getracht. in deze leemte te
voorzien, door ook speciale aandacht te schenken aan de verspreiding van
zeldzame ~lanten in Nederland en de kennis hiervan toe te passen bij verc
werving en beheer van reservaten. :Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van
de medewerking van de Plantencommis~ie van de N.J.N.~Nu met ingang van 1
januari 1957 de onderzoekstaak van genoemde afdeling is overgenomen door
hQt R.I,'V,O.N.: (Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten Behoeve
van het Natuurbehoud), waarbij schrijver dezes werkzaam is, willen wij in
'Kruipnieuws' eens iets over dit onderzoek van zeldzame planten vertellen.·
Het is_ te begrijpen, dat N.J.N,èrs, die wel trouw lijstjes invullen,maa:r,
daarvan dan verder nooit iets horen, ·wel eens willen weten, of men met die
gegevens nu werkelijk iets doet, of dat deze maar ergens in een archiefmap
liggen te verjaren.:
In de eerste plaats worden de verkregen gegevens zó opgeborgen, dat ze ge~
raadpleegd kunnen wordeny zodra een bepaald terrein bedreigd wordt door
ruil verkaveling of and.erszins. :Men gaat dan na, wat er van dit terrein bec
kend is, en tracht het op grond daarvan te beschermen, zo mogelijk aan te
kopen.~Is er niets bijzonders bekend,dan is z~n terrein meestal reddeloos
verloren. De door N.J.N.èrs verzamelde gegevens dragen dan ook telkens tot
het behoud van een terrein bij. :Dit is dus al een belangrijk resultaat,:
maar het behoort niet tot de taak van het R.I.V,O.N, :zich hiermee bezig te
houden; wij willen nu ingaan op een ander aspect. de wetenschappelijke ver"""'
werking. :
Wij stellen ons ten doel, van· alle zeldzame planten in Nederland na te gaan,
hoe het staat met de verspreiding van deze soorten in binnen- en bui ten land.
Wat de eisen iijn, die zij aan het ~ilieu stellen, en op welke WlJZe en in
welke mate zij zich actief kunnen verspreiden. ·Op grond hiervan trachten
wij ons een begrip te vormen van de oorzaken en voorwaarden van deze zeldc
zaamheid, en zo gegevens te krijgen, die een leidraad kunnen vormen.zowel
bij de aankoop van groeiplaatsen van zulke soorten als bij het beheer daarc
van .. Het spreekt vanzelf, dat dit onderzoek slechts een deel van onze taak
uitmaakt, 'en dat wij dus niet alles tegelijk kunnen doen.
Wij kiezen daarom elk jaar een klein·>aantal(bv. vijf) soorten uit, die mo~
nografisch bewerkt worden, d.w·•· waarv~n wij zoveel mogelijk te weten
trachten te komen. :Levert dit onderzoek een behoorlijk resultaat op, dan
wordt het per soort gepubliceerd; in ieder geval worden de gegevens in ge~
stencilde rappÇJrten vastgelegd, :Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van
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de verspreiding van de Isoetes=soorten door J, :van der vee:r; een voorbeeld
van een publicatie over zulk een zeldzame soort is het artikel van M.p, ·
M,örzer B:ruij ns en schrijver dezes in 'Acta botanica neerlandica', 1956,
afl. 4, over de Stekende Bies {Scirpus americanus),:
De wijze, waarop de door de N.J.N. 'verzamelde gegevens hierbij gebruikt
worden, ·komt hierop neer, -dat wij alle grqeiplaatsen, d~e oqs yan de in
bewerking ziJnde soort bekend zijn, ·zelf bezoeken, en de oecologie van de
plant ter plaatse bestuderen •.: Opgaven van N, J. ~. t;lrs = liefst zq .Qauwkeur.ig
mogelijkî = zijn dus van de gr_ootste betekenis, -want wij kunnen er natuur~
lijk' niet aan beginnen, het. land. af te gaan zpeken naar zeldzaamheden; wij
moeten uitgaan van de bekende gegevens, _Anderzijds wordt hierdoor het be=
zwaar ondervangen, dat de determinaties dqqr. N~J.N .. èrs misschien niet altijd juist zijn en de be~rqqwqaar~e~d van de opgaVe!\ qiet altijd zeker is;
immers~ ze worden in he~ terre~n geverifieer4 •. 'D~~ bq~ekel\t uiteraard geen
aanmqediging aan de waarnemers, -om het zo nauw niet te nemen; onjuiste OP"'
gaven brengen voor ons illjmers een aanz~enlijk verl~es aan tijd, wer~krach1;
en geld met zich mee. ·
Het bestuderen van de oecologie ter plaatse geschiedt in eerste aanleg vol=
gens twee methoden. In de eerste plaats wordt op de groeiplaats een zo groot
mogel:i.jk aantal vegetatie.,.opnamen gemaakt van zo klein mogelijke proefvlak=
ten, waarbij voorlopig geheel buiten beschouwing blijft, of deze opnamen
bepaalde vegetatie-eenheden vertegenwoordigen en of het minimum?areaal daarvan wel bereikt wordt. :De bedoeling is, om iedere variatie in abundantie,
dominantie,sociabiliteit en vitaliteit plantensociologisch vast te leggen;
de vegetatie, waarin de onderzochte soort met x, 1 voorkomt, kan anders zijn
dan die~waarin hij met 3.3.srqe~t~ en dit geeft een belangrijke aanwijzing
over de lljilieu-e~sen van 4eze soort~ Wanneer een zonatie aanwezig is~ wqr~
den deze opnamen gemaa~tiq de vorm van een reeks van een öf meer transsecten, :In de tweede plaats wordt van het terrein een vegetatie= kaart gemaakt •.
wanneer de omstandigheden het toelaten, worden voorts een of meer perma=
nente proefvlakten aangelegd, waarop in de loop der jaren de successie kan
worden bestudeerd.Met die 'omstandigheden' wordt vnl. _de eigendomstoestand
bedoeld; in een natuurreservaat zal men er zeker toe overgaan, maar als de
groeiplaats bv. :particulier bezit van een boer is, -heeft een permanente
proefvlakte geen zin. :Kennis van de successie geeft o.QS belangrijke verdere gegevens over de oecologie yaq_de soqrt; zg leert ze oqs~ qm één voorbeeld te noemen, -of het feit, ·dat een soort in.dezelfde vegetatie met qit=
eenlopende abundantie optreedt, is toe te schrijven aan een grote oecologische amplitudo dan we1 aan de omstandigheid, ·dat hij nog bezig is zich
te vestigen en•uit te breiden •.
Verder ~s het wenselijk, de verkregen gegevens-te toetsen aan bodem- en
grondwateronderzoek. En tenslotte ~ maar dat is toekomstmuziek - ligt het
in de bedoeling, -in bepaalde gevallen met een aantal van deze soorten op
een eigen terrein kweekproeven te verrichten onder uiteenlopende gecontroleerde milieu-omstandig~eden (inclgsief en exclusief concurrentie van andere soorten)~ en zo de milieu-eisen dier soorten ook experimenteel te benaderen, :De soorten, die wij ons vqorstellen in 1957 speciaal te bestudeo:
ren,_zijn:_l._: Mqerasklokj_e(Wahlenb.ergia hede:racea); 2. :Langbladige .Zonne.dauw
(Drosera anglica);3.Zaagblad (Serratula tinctöria); 4. ;Duitse Brem(&eni~ta~
germanica); 5. :Berendruif (Ar.ctostaphylos uva-ursi). :Wij zullen het dus zeer
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op prlJ s stellen, als alle medewerkers vooral op deze soorten willen letten. :
Tot dusverre hebben wij nagenoeg buiten beschouwing gelaten,dat het begrip
'zeldzame soorV in werkelijkheid een zeer complex begrip is.waaronder tal
van uiteenlopende mogelijkheden schuil gaan •. Zowel in plantengeografisch
opzicht als voor de practijk van de natuurbescherming is het noodzakelijk.
dit begrip te analyseren en de verschillende mogelijkheden scherper te om~
lijnen. Het kan bv. zijn, dat een soort overal, waar hij voorkomt, zeld~
zaam is (bv. het Middelst Blaasjeskruid,Utricularia intermedia), maar ook,
dat dit alleen Nederland betreft e.n dat de soort elders algemeen voorkomt.:
Verder maakt het een groot verschil, of de soort zeldzaam is omdat zijn
biotoop (mili~u. levensgemeenschap) zelden voorkomt, zoals dit het geval
is bij het Zinkviooltje(Viola calaminaria),of dat zijn biotoop ogenschijn~
lijk veelvuldig is aan te treffen,maar de soort wegens voorlopig onbekende
oorzaken daarin toch slechts een enkele maal groeit (Schedegeelster, Elatine~soort.en). Let intussen wel op het' ogenschijnlijk'; het kan heel goed
zijn, dat het eigenlijke biotoop van de soort veel nauwer begrensd is dan
wij denken, en dat wij bv .. ·nog niet doorzien, dat het type Eikenhaagbeuken~
bo.s, waarin de Schedegeelster groeit, in bepa.alde opzichten verschilt van
Eikenhaagbeukenbos, waarin hij ontbreekt. Dit kan dus zijn, maar het hoeft
niet (anders ware dit verschil slechts een kwestie van woorden); het kan
ook zijn, dat deze vorm van zeldzaamheid berust op geringe verspreidip;gsmogelij kheid, . kiemin gsmoeilij kheden of concurrentiezwakte. :
Dan is ook nog een punt van belang, hoe !).et historisch verloop is geweest:
is de soort in ons land altijd zeldzaam geweest, of is hij eerst in recen~
te tijd zeldzaam geworden tengevolge van verdelging door de mens? En in het
laatste geval: is het biotoop afgenomen, of .is de soort zelf, ·ondanks voortbestaan van het biotoop,gedecimeerd? Wanneer wij te maken hebben met soorten, die in ons land zeldzaam zijn en elders niet, is een van de meest in~
teressante mogelijkheden, dat het soorten betreft, qie hier aan de grens
van hun areaal (verspreidingsgebied~ leven .. In zo'n geval zijn studie ~n
behoud van deze groeiplaatsen van bijzonder belang, zowel plantengeogra~
fisch met het oog op het areaalbeeld van zo'n soort, als oecologisch, omdat een soort zich aan de grens van haar areaal vaak afwijkend gèdraagt. :De
plaatsruimte gedoogt helaas niet, hierop in te gaan (eventueel een andere
maal). :Wij volstaan hier met op te merken, dat het onjuist is, te stellen,
zoals men van leken en ook van biologen wel hoort, dat het geen zin heeft,
een zeldzame soort hier te ~ande te beschermen, als ze toch in het buiten~
land nog algemeen voorkomt ..
Het lijkt ons waardevol, deze wat theoretische beschouwingen te illustreren door het geven van een schema van de verschillende 'soorten' van z.eld~
zaamheid, die zich zo al kunnen voordoen, met onder iedere categorie een
·aantal voorbeelden. Bij deze voorbeelden vermelden we speciaal de soorten,
voorkomende in de door de N.J.N. :verstrekte lijst van zeldzame planten, omdat· deze lijst voor de gebruikers dan zoveel meer gaat leven .. Het is in dit
bestek natuurlijk onmogelijk,op de ~erspreiding van ieder van deze soorten
nader in te gaan; het is echter wel' onze bedoeling, van Blle op genoemde
lijst voorkomende soorten een nadere beschrijving te geven(voormalige ~ind
plaatsen, huidige verspreidi~g, standplaatsen) efi· deze aan de gebruikers
van die lij sten ter beschikking te stellen. ·Om plaatsruimte te besparen
vermelden we voorbeelden Slechts met hun wetenschappelijke namen; dat is
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meteen een goede oefening en het went spoedig. :Strand= en insectenmensen
moeten het ook wel met 'latijnse• namen doen, en die zijn heus niet intel=
ligenter dan plantenlieden ..
Hier volgt dan ons overzicht, :
CATEGORIEËN VAN IN NEDERLAND ZELDZAME PLANTEN, met een aantal voorbeelden, :
De-.cürsief gedrukte komen voor in de lij st van zeldzame planten, die de N, J, N, :
aan zijn leden verstrekt ter verkrijging van gegevens omtrent de versprei=
ding, Deze lijst is bijna volledig hierin opgenomen; weggelaten zijn: a,
soorten die in werkelijkheid niet zeldzaam zijn (Listera ovata, Epipactis
helleborine, Antennaria dioica, Arnica montana); b, Vormen, wier versprei~
ding onvoldoende bekend is(de ondersoorten van Ranunculus auricomus);c, :de
meeste .Orobanche=soorten; d, :Cyperus flavenscens (niet meer als inlands te
bes<:houwen); e, :de Spiranthes=soorten,:
I. :Zeldzaam, altijd zeldzaam geweest, overal zeldzaam, d,i, _ook buiten Nè=
derland, althans voorzover dit is na te gaan, in ieder geval in de omrin=
gende landen, :
L :L :Biotoop zeldzaam. :Vtr.;: Equisetum vaY"iegatum, Carex strigosa, Cyperu.s
fuscus; Limosella aquatica, Viola calaminaria, ·Scirpus triqueter, Carex
buxbaumiL:
L: 2. :Biotoop, althans ogenschijnlijk, -niet zeldzaam, :yb,; ll)getes lacuso:
tris. I.ctenella, Ag~imon~a odo~aca~ ijerm~n~um ~ono~c~is, Hammarbya palu=
dosa,PJatanthera chll;)l"antha,Gagea spathace.a, Elatine hydropiper, E, trian=
dra, E. hexandr-a, Utricularia intermedia, Scir'pus americanus, Wahlenbergia

hederacea (misschieri valt deze onder II, _1). 1
II. :Zeldzaam, altijd zeldzaam geweest. elders echter talrijk, talrijker of
talrijker geweest,
.
IL .: L: In Nederland aan de grens van zijn areaal; biotoop ogenschijnlijk
niet zeldzaam, althans minder zeldzaam dan de soort zelf.
IL ·1.1. 'Atlantische *) soorten, Vb.; Ca;·um ve<ticil latum,, Erica cinerea,
Primula vulga;is •.

II. :1.2. 'Boreaal-montane en arctisch-alpine ~oorten. Vb~: Lycopodium annotinum. Vaccinium ul~giqosum, Arctostaphylos uva=ursi (valt misschien onder
IV.: 1), · Triental is europaea,
IL: L 3, 'Boreale soorten .. Vb.: Carex aquatil is, · Cornus suecica, Linnaea
borealis, Calamagrostis neglecta.
IL: L 4. 'Mediterràan=atlantische soorten,· Vb,: Anacamp tis pyramidal is,
Ophrys apifera, Anagallia te~ella_, Catapodium loliaceum, Blackstonia per~
~qliata, ·Euph9rbia paralias, Himanthoglossum hi;cinum, Ludwigia palustris,
Rubus ulmifolius.:
IL: 1, 5. <Zuid-Europese, o. ~.:mediterrane, soorten, Vb.: Euphorbia amygda~
lqide~~·A~isto~ochia clematiCi•~ ~COf~qnera

humilis.

lL.LIL,Montane soorten. Vb.; Dryopteris linnaeana, D. phegopteris.
IL: L 7. ,, Continenta-le' soorten, wier areaal zeer uiteenlopend kan zijn,
maar wier hoofdverspreidingsgebied in ieder geval ten 0, :van ons land Ligt,:
·*)
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Vb.: Melampyrum arvense, Gentiana cruciata$Gratiola officinalis. Gagea arvensis, G. pratensis. Genista germanica.
IL :2 •.. Eveneens in Nederland aan de grens van zijn areaaL :Biotoop even of
bijna even zeldzaam als de soort zelf. :Vb.: Aceras anth~opophorum(mediter
raan~atlantisch), Cephalanthera alba (continentaal), Orchis purpurea (con=
tin en taal) • :
II. 3. :In Nederland niet aan de grens· van het areaal, doch het biotoop is
.Qier zeldzaam. Vb.; Ceterach officinarum, •A.sp leniam trichomanes, O~chis
militaris, Oph~y• insectifera, Orchis mascula, Neottia nidus=avis, Baldel=
lia repens *).Drosera anglica (grensgeval met III._ U, Gentiana germanica.
G. ciliata, Geum rivale (grensgeval met III. 1), Chry&osplenium alternifo=
liuma C. oppositifolium •.
II.:4. In dit gedeelte van het areaal (bv._in N.W •. Duitsland en Nederland)
zeldzaam; biotoop ogenschijnlijk (althans vroeger) niet zeldzaam. ·vb.~ Astralagus glycyphyllus, Botrychium lunaria, Equisetum silvaticum, Pyrola
minor (buiten Duin- en Waddendistrict), P. rotundifolia (idem), Gagea sil=
vatica, Hypericum pulchnim, Gentiana campestris ->sp. baltica, Pr·imula ela=
tior, P. veris, Rubus saxatilis, stellaria nemorum, Serratula tinctoria.:
II•. 5. Als II. 4;; maar ook het biotoop is duidelijk zeldzaam. Vb.: Coelog~qssam viride.
II. :6. :Archaeophyten, d.w.z. ·soorten die reeds in de Middeleeuwen of nog
vroeger hier ingeburgerd waren~ dqch die elders inheems en daar talrijk
zijn. :Vb.; Leucoium ae.<>tivumfi Leonu!'us card(aca •.
III. VrQeger algemener geweest, door invloed van de mens zeldzaam ge·worden.
III.: L :Biotoop .zeldzaam geworden •. Tientallen voqrbeelden; wij noemen hier:
Narthecium ossifragum, Pinguicula vulgaris, Gymnadenia conopsea, Liparis
loeselii, Plathantera bijolia, Epipactis palustri.s, Ophioglossum vulgatum,
Arum maculatum, Carex dioica (N.J3. :deze soo,rt ~omt zeldzaam voor in geheel
gematigd Europa, N. Amerika en N. Azië, maar algemeen was hij slechts in
de Noordduitse laagvlakte!)~ Ca~e~ ~imqsa~ Scheu~eria palustris (jergelijk
de Prodramus Florae Batavae; thans nog slechts drie vindplaat~en bekend[),
1uncus fili[ormisa Pilularia globulifera, Fritillaria meleagris, Gentiana
amarella ssp, .uligi.nosa~ Viola stagnina, ,Carex diandra, -Potamogeton gramineus~.:

III.·2._;Het biqtqqp is qgensqh~jnl~j~ nog niet zo bijzonder zeldzaam; de
soort is veel sterker verminderd dan het biotoop, :Dit kom~ veel voqr. bij_
ak~er.qnkr.qiden, overigens slechts weinig.:III. :2. 1. 1 Akkerankrui den. :Vb.~ Agro s ~elllllla g ~ tl;ago •. ~egqqsia specul umQvene~
ris, ·Linaria spuria, L. :elatine, veronica polita, V. :op!l,ca,_ V"' tr~pl:\yllos,
Lithospermum arvense,Scandix pecten=veneris,Ranunculus arvensis, Orobanche
minor, · 0. ramosa, Ho los te urn umbellatum, ·Papaver argemone. :
IIL :2. 2. 1 Andere soorten. Vb.; Scutellaria m~nor. •
IV._:Neqphyten»d.i. ·soorten die zich eerst-':in de laatste eeuwe~ in ons land
hebben ingeburgerd, en zich eventueel nog uitbreiden.
IV. !1. 'Spontaan hier gekomen. Vb.; Angelica archangelica, Listera cordata,
Goodyera repens, cuscuta lupuliformis. ·
IV •. 2 •. Inburgerende adventleven of verwilderde planten. <Vb.,; scutellaria
columnae, · Polygonum cuspidatum,Millllll us rnascha ta, solidago leiophylla, , cuscuta gronovi i. :
*}

Nieuwe naam voor Echinodorus repens.,:

V. zelqzame soorten, die altijd zeldzaam geweest ZIJn, -en meestal als on=
dersÖ~rt met een andere soort tezamen beschouwd zijn,zodat het moeilijk is
na te gaan,hoe het met de verspreiding buiten ons land precies gesteld is,:
Vb,; Carex v~lpina.
Na•chrift: Na dit artikel

ge~ezen te hebben. is iedere sjoccer toch wel
overtuigd van het b~lang mee te werken aan het zeldzame~planten=onderzoek, .
· H~t lijkt me leuk als in'Kruipnieuws' steeds een uittreksel wordt gepubli=
ceerd van verslagen en publicaties van het R. LV, 0, N.; (Rede-),·

EEN VERLATE REACTIE OP HET KORTENHOEFBOEK dooc-o Jan van Donselaa;-"

Het prachtige boek 'Kortenhoe~ staat sedert ZIJn verschijnen in 1955 bij
menigeen in de kast, We hebben hier te doen met een wetenschappelijke pq~
blicatie, die dank zij ziJ!l heldere ta.al,door vele minder deskundigen gro~
tendeels gelezen en begrepen kan worden, _Het is daarom van belang, dat er
aan de wetenschappelijke kwaliteiten van dit boek een gedetailleerde kri~
tiek gewijd wordt,_In Kruipnieuws van dec, :1955 wordt het bespro~en door
Sam SegaL: Hij maakt wel enige kritische opmerkingen, maar zijn stqkje is
toch te kort om ván veel betekenis te kunnen zijn, De bespreking inNatuur
er1 Landschap (9,4) is waarderend, maar blijft aan de oppervlakte, :Op enige
aspecten van het vijfde hoofs tuk, ' Waterplànten= en Oevervegeta ties' · w~l
ik hier wat_dieper ingaan~:
Toen ik dit hoofdstuk voor het eerst las,_ kwam er een st\leds sterker wor=
dende wrevel in me op, Wat is hier nl. het geval? Wim Meijer beschrijft
hier een aantal vegetaties volgens de methode van Braun=Blanquet, :Hij .doet
dat goed en beeldend en geeft bovendien allerlei interessante bijzonderhe=
den over het milieu van de vegetaties en de oecologie van de afzonderlijke
soorten, :Hij verzuimt echter zijn Yegetatiekundige bevindingen qp een se=
rieuze manier te toetsen a~n de literatuur,_In vele gevallen komt een ver=
gelijking met bestaande gemeenschappen niet eens ter sprake,_ in andere ge;,
vallen worden alleen enige kritischeof zelfs laatdunkende opmerkingen over
de bestaande indeling gemaakt, :Hierdoor wordt de-onjuiste indruk gewekt,
dat de vegetatiekunde nog steeds i!l zijn allereerste paar kinderschoenen
staat en dat de lieden. die daar anders over denken, dwazen zijn,:
Er is inderdaad een tijd geweest, dat allerlei onderzoekers los van elkaar
vegetatiekundige monografieën samenstelden overeen bepaalde streek, :De vegetatiekunde was toen nog bezig de allereerste noodzakelij~e g~gevens ]:)U=
een te brengen. _Een zo groot mogelijke vrijheid was daarbij gewenst.~Nu
echter grenzen de goed onderzochte gebieden vaw Europa a~ vaak aan elkaar, :
Door vergelijkingismen tot de opstelling van vele gemeenschappen gekomen,.
die niet meer op losse schroeven st,anen een meer algemene geldigheid heb=
ben. Het is nu gebru~kelijk geworden bij de beschrijving van een nieuw ge=
bied de resultaten te confronterer1 met de bestaande opvattingen.~Op dez~
manier bouwt iedere onderzoeker voortop het werk van anderen en groeit qns
inzicht langzaam. maar zeker.: In dit stadium past het niet meer de vegetatie
van het belangrijke Kortenhoeise moerasgebied te beschrijven en daarbij de
bestaande opvattingen te negeren of op grond van zelf gevonden afwijkingen
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bestaande opvattingen te negeren of op grond van zelf gevonden afwijkingen
van volkomen onwaarde te verklaren.:
Een mooi voorbeeld van de m.i. _goede werkwijze is het proefschrift van Ir
I. s. zonneveld. dat binnenkort verschijnen zaL Hierin worden de vegetatietypen van de Biesbosch eerst onbevooroordeeld beschreven, maar vervolgens
diepgaand vergeleken met de literatuur. Resultaten van dit laatste zijn
enige bevestigingen van en amendementen op de bestaande indeling en de
creatie van enl.\ele nieuwe eenheden. :Trouwens, ook Roelof de Wit en Jaap
van Dijk leveren aan datzelfde Kortenhoefboek bijdragen, waaruit een geheel andere instelling dan die van Wim Meijer spreekt.Oe goede instelling;
volgens mij. Eerst dacht ik, dat deze manier van schrijven werkelijk voortkwam uit een
miskenning van de vorderingen van de vegetatiekunde. _Toevallig las ik kort
seleden enige vroegere a~tikeltjes van Wim Meijer~ en die brachten me op
een geheel·ander idee. Het lijkt me nu, dat er eerder sprake is van een
fundamenteel verschil van mening tussen hem en de meeste andere onderzoekers over de aard van water-~ moeras- en veenplantenassociaties. Ziehier
enige citaten; 'Pas als die planten(nL zwarte Aalbes en Uitgerekte Zegge)_
in·het Elzenbrqek voorkom~n, noemen de plantensociologen, die nogal graag
geleerd doen, het een echt 'Alnetum' (Rijkdommen in het Twentse Landschap
1947, -p. : 14, :samen met Wim v. :Zeist). _'zo zien we dus iets geïllustreerd
van het feit dat onze veen- en moerasplanten gezelschappen geen scherp van
elkaar te_scheiden eenheden voorstellen, maar hoogstens deeltjes uit reeksen zijn, waarin je evenveel associaties (Constante combinaties) ~unt aanwijzen als punten op een rechte lijn,.' (I,.andschap en Plantengroei van Havel te 1948 "' Kruipnieuws 10, 1, : p._: 32) ._E~nmaal attent gemaakt op zulke opmerkingen kun je ze in het Kortenhoefboek
qok vinden:_ 'Wat WE:) biJ elkaar zetten (in tabellen~ en tot één vegetatietype rekenen,_ hangt sterk af van ons standpunt ten opzichte van doelstelling en werkwijze van de plantensociologie en de oecologie (p. 21). over
zeggenvegetaties: 'Er zijn evenveel namen voor te creëren als er combinaties of sociaties van deze zeggensoorten op kunnen treden.': (p. -29). _Mijn
conclusie is,da11 Wim MeUer ~iet gelooft in het bestaan van door de natuur
gegeyE:)IL associaties van water-, moeras- en veenplan ten. _Hij meent ,dat ~de's
ondersc4eidi~g van d~ze ,associaties aU,ee~ ber~st op subjectieve maatstaven~:o~ systema~ie~ van deze plantengemeenschappen is volgens hem, ·naar i~
mee.n, slechts een middel om de vegetatie te kunnen beschrijven E:)n heeft
geen enkele diepere achtergrol:\d.ijoewel concrete aanwijzingen voor deze opvattingen in het_ Kortenhoefboek schaars zijn (zie boven), ·is ~ijn aandeel
daarin ervan doortrokken, zoals àl zijn stukjes!
Waarop kan het gesignaleerde meningsverschil berust~n? van b~lang v~or de
bean~wqq~ding van deze vraag is de beschouwing van de tegenstelling continUe co~t;ra discql:\ti~uevegetatie. _ Is de vegetatie continu, . dan wil dat zeggen, dat er geen scherpe grenzen of zelfs maar sne11e overgangen zijn tussen verschillende vegetatietypen, maar dat alles me~ alles verbonden is
door geleidelijke overgangen. _M.a.w.; er zijn dan geen natuurlijke vegetatie-' typen' .:Je kunt dan iJld~rdaad net zoveel associaties maken als er
P~~~~n liggen qp een rechte lijn, -nl. :oneindig veel. :Discol:\~i~~ is een vegE:)ta~ie, -waarin bepaalde combinaties van soorten vaker voorkomen dan andere •. Hoe vaker een min of meer constante combinatie voorkomt, des te meer
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reden is er van een' type' te spreken, :Deze typen zijn geen 'punten op een
rechte lijn', maar ook geen '"scherp van elkaar te scheiden eenheden', :Daar
zitten ze nu juist tussen in, Het zijn 'kerne~ of 'brandpunten', Wie er
meer over wil weten, leze: Tüxen, 1955,~De meeste vegetatiekundigen, die
volgens de methoden van Braun~Blanquet werken(de Nederlandse incluis}, ·meo
nen te constateren, dat de vegetatie bijv, :in Nederland discontinu is, :De
typen worden associaties genoemd, De vraag doet zich voor, waardoor die
discontinuïteit veroorzaakt wordt, :.Daarvoor zijn twee belangrijke factoren~
complexen aan te wijzen (enige hier minder belangrijke factoren laat ik
buiten beschouwing): 1) het milieu 2) de onde~linge beïnvloeding van de
planten, :
Wat het milieu omvat, hoef ik niet te bespreken, Wanneer er van (2) geen
sprake zou zijn, zou de discontinuïteit veel mihder duidelijk uitkomen,:
Iedere soort zou dan overal voorkomen,_ waar he~ m~~ie~ geschikt vqqr hem
was, __ Veronderstel (zie figuur), . dat er twee soorten zijn, a en b, :Laat de
onderste lijn (1) een serie van mi~ie~constellaties we~rgeven, die slechts
in één factor($) verschillen
en volgens die factor gerango
sch~kt zijn, :De soorten a en
I
b hebben te~ qpzichte "a~ d~e.
I
: facto.r. ~eder. een eigen ampl~":
\
i
: tu~q (ook voor.gest~ld dqor

~~------------~·~------~·-·---------------7'~een lijn)QNu zal tussen P en

p

I
!:
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Q alleen a voorkomen, tussen
R en s alleen b, tussen Q en
R a en b samen, Z~jn a en b
de enige soorten in een gebied, dat de eigenschappen van de lijn 1 1"\e~fi;,_ ·
dan zullen we daar vegetaties van de twee soorten apart vinden, en ' over=
gaqgsv~getaties', -waarin beide soorten voorkomen,.
De onderlinge beïnvloedingen zijn er echter wèL wat ze inhouden staat bij v, ~
te lezen in de 'Inleiding tot de Plantensociologie' (p, l7 tm, 30), Dat para=
sieten en epiphyten alleen kunnen voqrkq~en waar hun gasther~q t~ viqden,
zijn,· is zonder meer duidelijk, :Er zijn echter vel~ aqder~ qorzaken, waar=
door plantensoorten met elkaar verbonden kunnen zijn of elkaar vermijden, :
oe' Inleidin~ vertelt er genoeg-qver, :Vqqr een vqorbeeld neem ik weer de
soorten a eq b van de f~guur, :Veronderstel, dat a en b elkaar beconcurre=
ren en dat a verreweg de st-erkste is, :Dan zal a voqrkomen van P tot R en b
van R tot s, :In het traject Q=R heefi; a ~~~~rs 1J weggecq~c;qr.r€1erd, Tussen,
de veg~taties van deze sqorten iq 1"\et veld zal nu geen overgangsvegetatie
zijn maar een scherpe grens, :Waar de vegetatie bestaat uit vele soorten,·
die elkaár door wederzijdse binding of uitsluiting in hun vqorkomen beper=
ken, -zal L!J.,a,_:de discontinuïteit zo duidelijk zijn, -dat we associaties
met kensqorten en een m~n of meer constante soortenèombinatie kunnen on=
derscheiden, wanneer kensoorten ontbreken, betekent dat nog niet, dat er
geen associaties bestaan, :Met behulp van andere middelen, bij v, :liet gebruik _____ _
van differenti~rende soorten~ ·blijken ~e doorgaans goed op te sporen en te
beschrijven te zijn,
Het water is een milieu, dat bijzondere aanpassingen· van de planten vraagt,:
oeze moeilijkheid heeft veroorzaak.t, dat er relatief weinig soorten hogere
plant~q in het water (bijv,)n plassen, -moerassen en venen) voorkomen, Wan=
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neer we1n1g soorten aan de vegetatie deelnemen. ·is er minder sprake van
onderlinge beïnvloedingen, :Als gevolg hiervan is de· discontinuïteit van de
vegetatie minder opvallenden de ondersch~iding van associaties moeilijker,:
Wim Meijer meent nu, dat er zelfs niets meer van echte associaties is te
vinde~. (z~e ge citaten), Daar valt natuurlijk over te redetwisten, :Volgens
mij is het wel gege~~1~ mogelijk met objectieve middelen in Nederland waterplanten":assqc~ai;ies ei;c, te on,de.rsch~~den, W~ moet~n oM. daarbij natuur=
lijk A~et beperken tot het zoeten naar kensoorten, ·maar 4et hele arsenaal
van moderne methoden ()P de vegetatie loslaten (zie H, Doing Kraft, 1956),:
Wim Meijer ontleent zijn mening vanzelf sprekend in de eerste plaats aan
zijn eigen ervaringen, :Toch komt; 4e1; m~ yqor, dat hij erin gesteund wordt
door een verkeerd inzicht in de oorzaken, die de vegetatietypen bepalen, :
HU :qee~i; h~t n,~, ste,eds 'qv~r 41'lt milice,u en nqo~j; over de onderlinge beïn~
vloedin,gen,, rq een, arti-el in Kruipnieuws van 1945 (6,3) zegt hij ronduit;L
dal; 'ge, d~eRere qorzaa~ van, he,t bes1;aaq van, ptlntengezelschappen is~ dat
qe, sqo,rten die, ze sam~n,s'f:;e~~e,n,, overeenkomstige eisen aan hun milieu stel,.,
len',: U~1; het verdere betoog b~Ukt; n,iet, ·dat biJ :Qet milieu van een soort
ook de andere soorten gerekend dienen i;e worden~:rn het Kortenhoefboek
blijkt deze mening nog nie,t ve~anderd te zijn: 'Het hangt van een plaatselijke milieuconstellatie af, welke soorten we samen zullen aantreffen•,:
(p,30), :Er staat hier niet 'hangt samen', ·maar' hangt af'. ·en dat is geen
'slip of the pe~,:
qehe,el ~n qvereenstell)ming met de mening over aard en oorzaken van een asso=
ciatie is de opmerking over het Caricetum acutiformo-paniculatae, (p,29),:
Omdat de soorten Carex paniculata en c, 1!-CUtiform~s elkaar eerder schijnen
gij; te, s~uiten dan samen opt~maa~ voo,r te komenL zogden het slechte ken:
sqqrteg z~jn, en de waarde van de associatie n,iet groot, :Wanneer dat 'elkaar u~ts~uiten• he,1; gevq~g was van tot;aa~ ve~schi~lende eisen aan het milieu, zou ik het met de, sc:q~~jye,~ eens -gn,nen, z~jn, :Maar dan zouden ook de
begeleidende soorten van C, paniculata- en, c,_!!-cgtiformis-vegetaties sterk
moej;e,n ye,rsch~~lenL en dat dqen, ze n,u juist niet, :Het lijkt me veel waarschijnlijker, dat deze twee soorten C~rex ~~jna dezelfde milieu-ei~en stellen en elkaar beconcu;n;:eren, ;DE) strU,d va~t n,u eens te.n gunste van, de ene,
dan, w~e~ yan qe an,de,~e git. waarbij de prioriteit wellicht een belangrijke
rol speelt, :ze zijn dan juist goede kensoorte.n, en g~ve~ geen aanleidi~g de
ass.o,ciatie te verwerpen, .
Wat ik heb wille~ betogen is het volgende, :In hoofdstuk V van het Korten4qe:l;l:!qe- wqrdt tussen de regels door een mening gegeven qver het b~grip
'Assqciatie',:Die mening is hoogstel!S juist t,~,y,;de/water-,.moeras=,
veen- en misschien no~ enige andere associaties.~Volgens mij is ook dit
aanvechtbaar. :Bovendien hangt die mening - op z~c~z~~f goed qf fqut - same,n ll)e'l; e,en Vf1rkeerd ~nz~cht _i.ll de ~actqrel\. ·die, de sam11nsteUi'ng van een
p~an,tengemeenschap beheersen, Omdat. deze. opvattingen niet duidelijk worden
uii;ges.prq-e~, maar ste~s min of meer bedekt aan,wezj• zijn,meende ik ze
naar voren te moeten halen, •
NaschF i ft:

Hopelijk zet deze reactie jullie aan tot overdenking van dit probleem in
de plantensociologie,: Mocht je het Kortenhoefboek niet bezitten, leen ,.het
dan uit de bibliotheek! De kopijmap heeft nog genoeg plaats voor tegenreacties,,,{Red.),
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Do!ng Kraftc Ho (1956); De tegenwoo1:cJ.ige opvattingen omtrent het associatie~begrip
in de systematiek van planteng(lzelsch~ppen vqlgens de methode van Braun Blanque,t",
Vakblad voor ~iologe,n, 36, 11 (222-234},
Heijer 0 W (1955T: Waterplanten~ en oevervegetaties, in~ Kortenhoef, een veldbiologische studie van een Hollands verlandingsgebied, :Uitgave; Stichting ,_Commissie
voor de Vecht en het Oostelijk en westelijk plassengebied, Abcoudeo :
Diverse artikelen in 'Kruipnieuws ',

Tüxen 0 Rc (1955); Das System der nordwestdeutschen Pflan~engesellschaften, i~: Mit~
teilungen der florist,~soz,Arbeitsgemeinschaft, 4 (155-176),
Zonneveld 0 I,S.; De Brabantse Biesbosch, een studie van bodem en vegetatie van een
zoetwatergetijdendeltao :Deel Iii, vegetatiekundig onderzoek. :Diss •. Wageningen (in
voorbereiding},-

SUMMARY

Annual report of the activities of the N.JoN,.,G:roup fo:r Plantsociology.
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Several excursions were organised, of which may be mentioned a Whitsun excursion -to
south-Limburg, studying some types of Querceto-Carpinetum and Querceto-Betuletum.:
{A report is given in 'Kruipnieuws' 18, 1 p, 15-16, 1956) ,. :'Climax' of ~he year was a
s:i,x-days international camp on the island of Terschelling, led by Dr Victor westhoffo
Some 25 young sociologists from 5 countriei found each ether on the famous siateowned National MonumenL_ the Bosplaat and studied vegetations of dunes and salt
marshes" .A repor1; wil], be puglished in the next.. nufilberc Starting this year, the
Board of Educatinn 0 ~ qu~ Governme~t.will.give us a subsidy on several expenses,,
which is very welcome to our very bad financlal position" The outlooks of o~r periodi'cát. 'Kruipnieuws' are very favourable, apart from financ~
ial troubleso :
The following m~mbers of the Executive Board were elected· for 1957:
miss Liesb(ltl_l Caf\imir-pre!;\ident'èf\ecretary,_ miss Cees Lapree-treasurer, ll):roEddy van
der Maar-el-editor, miss Tine van Tijn~library-secretary and miss Marijke Versluysinvestigation~secretary"

Proj ects for 1957 are L.a._:: ·publicat ion of a new catalogue of our iibrar:y, ·contain~
ing several hundreds of ~tems~ and a great Review of the most important_a~ticl,es~
written ~n 'Kru.ipnieuws' during the last twènty years, on the O«:<qasiqn _Qf _ou~
twentieth a~niversary~ For this book we·will get financlal aid frqm tbe Prin~
Bernard Fund,_ :
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VoWesthoff; The ·investigation of the_ distribution and the ecology of rare species

of higher plants,
Tbe distribution of rare plants in tbe Netherlands is already wellknown for long
times., :Tbe results of a large inventory on tbe flora of tbe Netherlands, whicb was
performed in the 19tb e:entury, are foutld in tbe herbariuf!l of the Royal*)Society of
tbe Netherlands and in tbe-Prodromus Florae Batavae, publisbed from 1910-1916 and
containing all localities of tbe Dutcb species.:
Tbis forms a invaluable basis to compare the present-day situation with,:
In the first years of our century a defined inventory-system was projected, according to wbich the whole country was divided into squares of about a quarter of an
hours walking into length and breadtb, · so-call,ed ' quart E)r -squares' • -In 1950 this
inventory was finished.The results were publisbed in tbe former 'Nederlands Kruidkundig Archief', in the form of geographical di,stribution-maps, .:
These mapshowever give only a bistorical picture, whicb.is often flattered, because many species are moved back or even_faded away by reclamation, drainage,
re-allotment, etc, A new inventory is projected on the basis of 'hour-squares', so
less defined and taking less time, Till about 1935, Nature Protecqon in Holland
has not lljade a systematical use of these results,_ but since that time the state
Forest Service and since 1!)47 also the Dutch Society for the Promotion of Nature
Reserves ham planned tbeir boughts more on a botanical basis, though more attention was paid to the occurrence of well-developed plant-communities than to definite
rare species, as one can understand, :Nevertheless there rested a gap, which was now
tried to fill up bY tbe 1946 established Qepartment of Nature Proteetion and Landscape of the State Forest Service. :Up from 1-1-1957 its task is taken over by a
quite new Institute, the Government Institute for Field-biologica! Research for
Nature Promotion, R. I. V.O.N.
The author, wbo is employed by this Institute, underlines the great importance of
tbe N.J.N.;-the Dutch Youth Society for the Study and proteetion of Nature- in the
past and in th~:J future and espacially of its Working Group for Plantsociology,
Memhers of the N. J. N. :do really know a lot of localities of rare plants, quite unknown to tbe R.I.V.O.N.; which has too few collaborators to explore the whole
country. _lts task is:~contr~ling tbe stated localities and furtber data, such as
number of plants, vitality,_ threated or not, etc. :and studying thè ecological circumstances. :
A survey is given of the several kinds of rarity. :The underlined species are taken
up onthe list of rare plants, used by the N.J.N. :a,t its investigation.
I. .:Rare, always been rare, also rare out si de the· Netherlands, at least in the surrounding countries. l.l. Biotope rare. :1.2. :Biotope, at least -apparentiy, not rare;:
II. :Rare, always been rare, but elsewbere numerous, more numerous, or has been
numerous. :II.l. ·In HollanQ at the limit of its area, biotope not rare, at 1east
less rare than the species. :ILt.l. Atlant ie species'. :II •. l. 2._ Boreal-montane and
ax:ctic-alp:i,ne species.: II.l •. 3._ ·Boreal species •. IL l. 4. Atlantic-mediterranean
species._ IL 1. 5. South-European, i. f!.· :mediterranean, species. :I I. L 6, ·Montane
species,II•. l. 7.:• Continental' species, with their are mainly east of Holland.:
II.2. •At tbe limit of its area, but biotope rare, or about as rare as tbe species.
II._3._:Not. at the limit of its arl:)a, butbiotope rare. II.4 •. In this part of the.
area (e,g,JI!.W.Germany and Holland) rare, biotope apparently, at least _in former
days, not rare. :
II. 5. ;Just as II. 4., but a,lso the biotope is rare. II. (). Archaeophytl:)s, Le •..
*)
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Bpecies,_ tlll!-t came to stay here ah·eady in the middle ages, but; elsewhere
indigenous and numerous.
liL :More· numerous in former days, has become rare by the influence of man, :III. k::'·
Blotape has become rare. 111.2. :Biotope apparently not particularly rare, speel~~
more decreased than b1otope, ·~ MainJy weeds ~ IV. :Neophytes,, coming to stay bere .., ·
since the last~centuries,. perhaps still enlarging their area.
·
·
V" :Rare species, mostly vi.ewed as subspecies together w:i.th an other species, the.refore it is di.fficult i;o study its distributton outside the Netherlands.

Jan van Donselaare A ddayedresponse to the "Kol·tenhoefbook".

I~
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Some critical remarks are given on a chapter of this hook, being a field~biological
study of a fenland area near Kortenhoef (Provi.nce of North~Holland), in which Dr.·.:·.
Wim Meijer has described the water- and shore-vegetations. :The author regrats the
fact, that Dr MeJ.jer has omitted t.o compare hts results with those of otbers: most.·
of the described vegetations ·are not compared with already described plantassociate
ions. ;It appears from some aarHer publications that Wim Meijer igno:re.s the exist.,.
ence of water-, ma:rsh~ and fenlandassociations, which would be distinguished only
according to subjective criterions,
This difference of opinion is associated with the antithesis between continuous and
discon tinuous v egetations, : AccordJ.ng to Me ij er one can di st inguish as much plant~
communiti.es .within a marshe or fenlandvegetatJ.on as there are points on a lineo :Most
plantsociologists however, the Dutch too, believe, that vegetations as we have in
Holland, are discontinuous, The more o:r less constant r-ombinations of species one"
can distinguish within such a vegetation are not sharpseparaded units, nor are theyc
'points on a straight line•, but sernething between these extremes,•nuclei', 'focl'·
see· Tüxen, 1955 -,
The most J.mportant .causes of discontinuity are the environment and the mutual in~
fluences between plantspecies, :The latter cause is indeed of less importance in the ,~·
hare-called vegetations, because plantlife in water asks particula:r adaptation ,.and'
consequently limits the number of species Nevertheless H is possible to distinguish
normal associations by objective means, also when characteristic species are failing- see Doing Kraft, 1956.~ Dr Meijer neglects the mutual influences and explains··:,
the appearance of combinat i ons of species only f.rom the environment al circumstances. : ·
An example is gj_ven of such a wrong interpretation; the species Carex paniculatá
and c.,cutiformis a~e 'badi characteristlc species of the Cari~etum acutifotmo- ·
paniculatae Vlieger et van Zinderen Bakker, because they seem to exclude each other
more or less, according to Mei.j er by their qui te different ecological demands. ·It _..
seems however mpre probable to the author that the two species demand the same enVironment, but compete with each other_ .Although Dr.Meijer has not_pronounced this
general opinion always clear, it might be :rea.d between the lines and it is therefore they are taken to the front,

f._

KRUIPNIEUWS Orgaan van de ~,J,N.-sociologengroep
Abonnementspr[js f, 2.50 per jaar, te storten op gironr 1!.76.009
t.nev, Penn.=Adm, v.d.Plantensociologische werkgroep v.d, N.J,N" Clavisstraat 8
Haarlem
Kantoordruk DE GOEDE, t.Jagen i ngen
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gestencild aanhangsel.
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Om tegemoet te komen aan de onverwamts sterk gestegen
drukkosten geven we in het vcrvolg een gestencilde bijlage
uit met alle bestuursmededelingen, korte stukjes over typisch
zakelijke N.J .N. aangelegenheden -cormnissiowerk b.v.-. enz.
Het off-setdruk princi~90 willen \te voor de ecl1te artikelen
echter graag handhaven.

* **
Vorslag v~ de algemene ~edenve~~~cring van de N.J.N.sociülogengrocp, gehouden op 30 december 1956
door Liesbeth Casimir.
Bij de opening moest do voorzitter helaas de redacteur verontschuldigen, die door familieomstandigheden niet kon komen.
Hot vcrslag van Eddy v.d. Maarel liet eon hoopvol beeld van
de· sjocgroep zien. Er zijn weer tal van nicuwe-jongG--leden,
die de langzarun uitstervende oude garde kunnen vervangen. Hum
enthousiasme liet niets te wensen over: bijna alle uitingen
vmrden massaal bezocht. Er '.7erden weekends gc:·10uden in Do Lutte
NieuDkoop ( saDcn met D VI) en Putten.
Voor hot eerst dit jaar ~7erd er Gen pinksterkamp georganiseerd, in Zuid Limburg. Hot bleek een experiment te zijn, dat
zeker voor herhaling vatbaar is. Nbt de D.N.S.cn was overccngckoncn, dat er niet te veel sjoccers uit óón distrikt zouden vwrden toegelaten, dit in vcrband met de distrikts-pinkstcrkampen.
Er hoefde echter
niemand gc>wigerd t,3 v!orden. Een plan
tot herhaling zal zeker weer met de D.N.S.ers besproken moeten
11orden.
Hot inventarisatieRamp je voor ~ Natuurmonumentcnn', dat ook op ·
het prograrmna stond, >-:-crd afgelast omdat volgans nNatuurmonumcn--·
ten" het 'terrein ( 't l-,.gclerbroek) te ruig nas voor me is jc:;·s (de
opgaven _lmarncn op één na van meisjes) en bovendien de dednerriers
niet alle capabel geacht •wrden voor het vïerk, een vegctatiekartering, YJaarbij ied.llreen apart zou werken. We zullen· trachten
volgend jaar toch weer een dergelijk kampjc te organiseren •.
Het hoogtepunt van het jaar v;as zeker l,et internationaal kamp
1
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op Terschelling dat op buiteng·::.'.-;oon plezierige riJ.Jze geleid
m3rd door Dr V.\Westhoff.Er VJaren vier buitcnlanders,vvel '.7at
minder dan in de bedoeling las.Dat }-:ram doordat de tr:cedc ronde van uitnodigingen te laat nerd verstuurd i.v.m.Eady's vele
H.B.work. (de eerste serie invitatius ·.-;erd rl in februnrio verzonden, echter met gering resultaat).Gczien de vele verzoeken
daGromvan buitenlandse sjocce:i:'s,diG dit jear niet konden en
hGt Em.arme succes van het kamp, valt er alles te zegg-en voor een
herhaling.
Het verslag van de penningmeesteresse grf oen hoopvol beeld
te zien van de financien van de sje>cgror--;dit ,-,as \iel \7C..t geflatteerd omdat er maar één Kruipniem;s is verschenen. In dccGmbcr vcrzond hc:t bestuur een ronttschrijvcn. [ an dG dono.tcurs,
vmarin ao.n dezen de moeilijke situatie van liruipnicur:s ....-Jerd
uiteen gezct.han hen,dic zich in de eerste plaats abonnee
voelden r,erd de mogelijkheid geboden voor 1957 een donatie
van minimaal f .1,50 te bctalcn.I~n enig heer en ~Jce;r gcprnat
ter vergadering, ·aaarbij naar voren knam dat dit niet de meest
gelukkige regeling vJas, -aan het eind van 1~_57 moeten ''c de minimumdonntie ,_-wer verhogen, ,-,at missc~ücn VLr'.:arring en ontstemming te >'iceg brengt-werd besloten deze voor de administratie i'n ieder geval gemnkkclijkc 1J1A.atregcl te handhavcn.In
vcrband met de mogelijkheid vail subsidieril g door het l:Iinistcric vnn 0 .I~.en VJ.van vcrschillcndG kosten van de -r:erkgrocpcn,
is het zank de e,dministratie,tot nu toe zo eenvoudig mogelijk
gchoudcn,zodanig op te· zetten déü ze aan dE bandseisen voldoet.
In verband hiermee besloot de vcr!2:8.deriPG een kascommissic nan
te stellen. Voor 1957 ·.-:erdcn In...;kc Q,ucn6-Boterenbrood en Ranke
Nugteren bereid gevonden lid te zijn en alf zodanig verkozen.
Het maar éénmaal vers-ehijnon van Krui•Jnieu·::s Yias vnl. te
T'Jijtcn aan een tekort aan kopij .De sjocgrocp telt momenteel
slechts r:einig leden die stukken op het ho[ e peil van Kruipnieu'.'IS kunnE.m s chrijvcn. Er YJerd levendig gEdiscussieerd over
de vraag of het peil :kunstmatig'; hoog moert ·nordcn gehouden
of meer aangepast aan de sjocgrocp-met-veel-niem:e-ledcn.Er
•~'erd tot een compromis besloten:.Naast aflEveringen met Il1eer
instructieve st ukken zullen er ool:c verschijnen met 11 hogerstaande" artikc len.
Bestuursverkiezing: De vergaderil:._-; stele c als tegcnkandi-

j

l

19
daat tegen Piet Kuiper,Iiesbeth Casimir.Zij ~erd verkozen,zodat
het bestuur er nu als volgt uitziet:
Voorzitster:
Liesbeth Casimir Noorderhavsn L}4a GrDningen .
.Administratrice: Cees Lapree
Cyclamenstr..aat 20 h.alsmeer.
Redakteur:
Eddy v.d. Manrel
J. v. Wass. v. Obd81llstr .12n A' dam \:;.
Bibliothekaresse: Tine vanTijn
James Wattstr.3
.á'dam •·
Commissielid:
Tv'fari jke Versluys Leyl7eg 294
Den Haag.
iitt commissiclid is aan het bestuur toegevoegd om de taak v2.n
de plantencorrmlissic, die is opgeheven, over te n::;mGn.
Do excursieplannen voor '57 zijn:een pinkst3rkamp in Zuid-Limburg,althe.ns na ovc.:r.ocnstcmming met de D.N.S.san,cen intern2.tiona2.l
voorzomerk~ in :N.'i7.0vcrijsscl(vlak voor de zomcrkampsn) en een
aantal ;·;cckcnds.l-;.ls pln.atsen '.7erden genoemd De Becr,Campina en
1\J!:idden-Fricslnnd.
Vcrder zal dit jaar hot ,; Kruipnieu'::sboekn , intussen een jubileurnboclqde sj oogroep bestaat dit jaar 20 jaar! , verschijnen. Zoals
bekend zal dit een ke:qr van de belengrijke artikelen uit alle jaargangen vo.n 1\:rui:r.micu-ó-s '-";orden.
'rcnslotte vcrl'1cld ik nog det ruim 50 mensen de vcrgadering bezochtcn,ccn o.antal dat hoopgcvcmd is voor :ie toekomst.
Lno.t het een goed jaar r.prdcn!
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Flantencommissic~ork.

l'Ju de plantGncommissic is opg6heven is haar ta2.k overgenomen
door de s j ocgroep, die d ervoor een speciale functionaris hGeft
benoe.md.Het ·:.·erk van dit joar zal besta~m uit de volgende ondcrI.PhacnolO,Q;ic.
Zie speciaal artikel.
I zoekjcs.
II.Zeldzo.mc-plantcnondcrzock.
'
Dit zcl op cc;n andere voet met nieu;v enthousiasme norden opgezet.
Dr. V. Wcsthoff schreef een inleidend artikcl,';-:aarin dG bcdbclin§ is
uitcengczct.Er zullen nicm.'c formulieren komen met een uitgebreide
toelichting.Iaat iedere sjocccr het beleng van dit onderzoek beseffen en mcc::crkcn!I:locvclcn ven jullie '.7oncn er niet vlak bij een
onbekend stcentcrreintjc,ecn prachtig bosrcstant,-;.'(:~arin éln of
meer ven de (vele )zcldzDIDc soorten nog voorkomen? Dnarnaast zal
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in de zome:rkarnpcn hard ge\·;erkt v;ordon.
III.Vcrspreidingsonderzoek.
Om aan het bez·.vaar van het vorige onderzoek, te weinig direct resultaat,tegcmoet te komon hebbon he ook een verspreidingsonderzoek .,;p tom.' gezet .act gaat hier om slechts enkele .ioorton,v;aarvan het verspreidingsgebied in Nedcrlo.nd slecht
of zelfs hclGme.B.l niet belccnü. is.De tijden 11aarin dez0 soorten
•t geEl<::.kkclijkst te herk'""nncn zijn,vallen zoveel r,wgelijk na
cllmar,zodat steeds aan Gén soort tegelijk alle aandacht
kan ~orden besteed.
~llereerst gaan ~c na,waS+ de Harlekijnorchis ( Orchis
morio ) groei t.Z,oals bckcnd, is dit aen Yroeg en kortbloeiende
orchis, "I{Jaarvan men nog voel te YJcinig YIGv t .zorg dus in ieder geval niet te laat te zijn met ·:mo.rncmingen!
Col\: de oecologie van d6ze soort is bijzonder intcrcsso.nt.
Hij groeit op blaur:graslandr:;n, vec-ntGrrcincn, duinhellingen on
in het Lr:ijtdistrict op droge hcllLw·cn.Een grote vGrschcidcnhcid van standplo.atsen,ëlus.O_p het formulier do.t -;;e ervoor
zullen ont;;crpen,zullen aanwijzigingen k~n om een zo volledig m.ogclijkG beschrijving van do c-to.ndplo.o.ts •
.i.ls de Harlekijn goed en vwl is ul.tg6blecid,gann ·,~·c letten op de "/c.lriekcnde Nachtorchis ( Plathartera bifolio. ),
die ook door het hGlc lo.nd voorkomt, zij het ·~:GinigAJc kunt
ze vinden in vochti<:Se duinvalloicn, ·iloorassEn en vecngetü-,den.
Ga voor je zolf eens na of in je omgevirg tcrreint~)en
voorkomen >;o.o.r deze orchissen groe.icn.
Voor de zomer sto.o.t o.llereerst op het p1 ogrDr'Jna de moerassectie vc.n de 1faardc bloen1 ( To.ro.:;;:acUJ"' col. po.lustre ) •
1::e ondGrzot::oken o.lle paardebloemen van vvchtigc gebieden
en kijken of' ze tot de groep palustre beLoren.D6 k6nrnerken
zijn h€el eenvoudig on zullen uitvoerig ,.JOJ den tóGgelicht
op het desbctref'fend6 formulier.
Tenslotte '136n heel o.o.n-trekkelijk ~;crk~ ren heeft kort
geled6n ontdekt dat. dG Y.Ji tte vvatorkcrs ( J'J"Lsturtiurn officinale ) uit tVJee soorten best&at. 2r zijn }lc,nten die vooral in· de vorm van de ha u-,-; en do iSroo ~te VO.l het blad ver
schillen van de ge-,-,onc.; soort.Deze rc~~6nt men nu tot de
soort Nasturti urh micra_phyllum. Over de verSJ r6iding van de
ti'Jee soorten v;eet men nog totao.l nicts.J,.angezien overal
in het lc.nd ;.';î tte 'Haterkerson voorkürren en de tvJee soor-
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tc:ri gemakkolijk uit eUmar te houden zijn kan iedereen meewerken
am1 dit bijzonder leuke onderzook.
Het ligt in do bedoeling aan het einde van het jaar een vcrslag over doze onderzoekjes te publicere:n.Het is jullie taak,dat
mogelijk te maken!
Heb je interesse? Schrijf me dan.
IV. Boomonderzoc k.
Staatsbosbeheer stelt nog steeds veel prlJS op gegevens over
de samenstelling van de Nederlandse bosrcstantan.De door de planten
commissic ui tgegevcn streeplijsten zijn nog in grote gctc..lc ae.nnozig .Spcèiaal voor bowoners van de Duinstreek en mensen die
lEmgs de grote rivieren ,,:onen is dit icts.~ 1'aar ook elders in het
land vinden nc nog genoeg boomrclictcn;in Drcntc bv.
·Inlichtingen over nlle onderzoeken en formulieren kun je natuurlijk altijd van mij ktijgert.Graag zelfs!
·
Narijkc Versluys
Ley-r:cg 294
Den Haag.
I. .Het -ohacnologie-onderzook in l9S7.

1-ü jarenlang •;!orden in febr. -maart stepels phaenologieformulicren de Bond ingezonden.bcn overvloed van soorten moet op de
phaenologische toestand bekelmn ':7ordcn,dt.: stendplc,ots volgens
een ingcrikkelde codo opgegGvcn .Het resultant \7as cl tijd droevig.
Dat zal echter nicm.cnd verbczcn.Ikt is vrijnel onn1ogelijk alle opgegeven soorten ,,;eer te nemen. Iedere ~\·aar!lc~1cr nam er dus
een pam:.Zovecl hoofden ,zoveel zinnen,gold oo~ hier en hGt gevolg: VéUl elke plant k<:amen net te c.:einig gegevens binnen om er
iets mee te kunnen doen.Dan \'i8.S ons onbckcnd,d:tt een aante.l onderzoekjes al bij voorbaat tot mislukkE:.n gedoe nd ',-;e.r&n door het
object zelf;de vele vormen vc.n Rict;;:aarvan.rJe altijd brae.f de
spruiten mctcn,blijkcn elletN:,sl anders te rcs.g.3r0n,m:.tuurl:kjk
niet met grote verschillcn,me.nr juist voldocnd0 cm ze s.part te
bcschou~en.Iets dergelijks geldt ook voor de Vlier .
.N8. overleg :met het h.. N.N.I.,hebben nc besloten slechts een
klein aantal soorten in ons onderzoek te bGtrekken en deZE. op
enkele, vo.n te voren Elfgesproken >Jeckends YJ8.ar te nemen~
Op het D.H.S.scn r:cekend is dit plan besproken en het volgen-
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de aanvaard:
Een klein aantal soorten ·wrdt ...,-;o.argenomen op enlcele weekends .Het tradi tionelG phaenologic-leekend blijft gehandhaafd on
· zal naast het voorbereiden van hG c ondcrz.cek een algGmene ori0nto.tie in d.e phacnologie tot doel hebben,.-:at von:ezcmlijkt
kc.n -,;orden door hG t houden "Van een lezing Gn hGt beki jkcn
van zoveel mogelijk phaenologischo vcrschijnselcn,die zoveel
mogelijk genoteerd zullen >:orèlcn ,aao.r ;-.;ac:crvan resultaten
niGt vooropgczGt de bedoeling zi jll.
Het phaenologiev;eekend valt óp J0/31 maart.Op dit en de
weekends vnn 6/7 en 13/ll) april, alsmeé..c in de paaskampen zal
vwrden gGlGt op de bloei van Hondsdraf ,:Pil1ksterblocm,Dotterblocm en Flui tckruid c,n de bladont-,-;ikkcli.ng van de l:'aardeknstanje.Er zullo1 spGcialG formulieren \-iordGn gemaakt, te vorkrijgen bij de afdclings-II.S.sç.a Gn bij 1\.'brijke •
.tia.n de D- e;.1 afdelings N .s.sen z..:tl een rondschrijven tGr
informatio ~orden gezonden.
';ie hopen dat vele sjoccors zich ook lJarticulicr met deze
zaken zullGn oczighoudo1 en wijzc1 . .10gmac.ls op het bek.ng
ook aan het I, .N .·M.I .~ond6r~Dek -moe· to doen é zie · jo.n .i,moe ba
van dit jaar)
.
de ll.•N .S.
het s j oo.sroep bestuur .

* *

=i>

* *

.Bestuursmededelingen.
Vo.n do ?cnningmees tere ss e_:_
.b..Qn .9oc leden:De contributie bcdro.2.gt f .1, 75.Doe mo een
groot genoegen on betao.l dit bedrag zo vlug mogelijk.Het
uitkomen van het t17Gcde nummer is er mee gemoeid!
.•.'.,Q.n .Qe dol'lo.tours:De donatie bedrao.gt minimaal f.2,50.
N.B.Voor b.0n,die vorig janr reeds d::m&tour '7aren is de min.
donatie voor '57 op f .1,50 o.ls tec;emcetkming aan hen die in
de eerste plaats o.bonnce zijn Eol.J in 1956 \iel ~7at ,-;cinig v;anr
voor hun geld hebbon gehad.
l'iilt U ook nog even donken c.an de achterstallige donaties
ve.n 1956?
J..o.n allenldv.lijn adres is nog GlÜ 0 d tijd:Cyclamenstr. 20 te
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J~lsmeer.Daarna

zal het nog al eens veranderen i.v.m.mijn work.Corrospondontic vcr~acht ik daarom voorlopig op dit adres.
Betalingen ochtor op mijn vacantie-adres:
Girorekening 47 6009 t . n. v. de Penningm. j,.',dmin. van de Plant ons oei ologis che 1-1erkgroep der N. J .N ~, Clavisstraat 8 Ha2Xlem.
\'ril iod"r torstond adros-,-:ijzingen doorgeven naar mij?Hot blijkt
horhaaldelijk op bostuursvcrgadoringcn,dat allerlei leden en donatours verhuisd zijn en dit of niet, of e.an de verkoerde functionaris hebben doorgegeven
.Coes.

Van de bi bliotheco.ressc:
l.:Iaarom is onze bibliotheek toch altijd zo in di$cieediet? Besef
toch eens got:d hoe waardevol onze collectie is~ die nog regeln:otig
~-mrot nangevuld!Het vergt te veel ruimte alle· nog niet vcrmelde
o.o_n·.-:inston nu op. te geven.Danr bovendien nog slechts enkele oude
catalogi over zijn(Cîn dus niet .alle aanvragers QQ. hGt congres tevreden gesteld kunnen norden! ),heeft het bestuur bGs loten een nieuHe catalogus uit te gcVE;n.vcil ieder die nog bodmn heeft deze onmiddcliik tcrugsturcn,ond;-t ze onnicu\7 gercüstrcerd kunnen r._Qrdel}?!
~~cmánstcn zijn nutuurlijk vnn hccrtG '.--clkom~Als ied ~r 8.211 allos mcec!crkt, vcrschijnt de nieune li.]st tegelijk rrct het volgende nUJirrner.
Enkele aamJinsten r:il ik greag nocmcn,omdo.t ZG door jonge buitenlendse sjocccrs zijn geschonkcn,mct >'ie -,-_,e centnet hebben gekrcgBn
door het int; killnp .Het zijn een Deense publicetie o•rer de 11 Ver1rvantschep van populaties en associaties" door O.Sórensc~l•':';:,,cel1 bijdrage
over 11 do Dubbelloofvaren in Ts jecho-Slu.-;akije'' door Jan Ccrovsky, --,
en'' een theoretische beschomdng over d~ school v2:1 Braun-Blanquct"
door de ..@erike.an Frank Egler.Hartclijk dank aan de gevers!
. Tinc.
:Van de redacteur:
Het volgende n~~cr zal vlnk voor Pnscn vcrschijncn.Er is nog
ruimte voor copy tot 1 april. Kopij voor hE:t 3'- nunmcr inzenden voor
1 juni.---I"Zil iedere schrijver slechts een zijde vàn het papier gebruiken en enige tussenruimte tussen de regels kten?Licfst ontvang ik getypte kopij, dat spaart me weer ':76rk.
1-li.sschion is het ,_-Jc1 nuttig in het volgende nurmner een stukje op
te nemen over de vns.publicaticbronncn in de plantensociologie en
hoc litteratuur op te zoeken.Vcrdcr vcrschijnt in no.2 dus het ver-

slag van het Terschellingkamp ,een artikel over L.rre land en een
verhaal over een nieuwe periodieke lû tgo.v0;het Correspondentieblad ten dienste vc..n de· floristit:k en lwt vegeto.tic-onder~
zoek in Nederland.
.Eddy.

EXCUFSIK?.ROGRLJVJJVJL. tot de zo:mervc..ko.ntie.

27/28 o.pril

415

mei
18/19 me, i
l/2 juni
22/23 juni
6/7 juli
10-16 juli

Yieekend te
te
''
in
''
in
'
te
'

J1.ftddo.chten.
..,.
Balloo ( met D ..L ).
de Bicsbos.
lidden Frieslcna (met D X )
KortEmhoef.
te, Fortmond ( met D II )
:
''
:Zom9:rkamp in Noord-West-Overijssel.

..

.

.

Vnn alle uitingen zullen st6éds tijdig nadere mededelingGn
verschijnen over plaats, sprekcr,f'Sebied cm.. enz.
Geef je. nu :i'E)eds in princip6 op V :::lOr h<e t sjockan:rp in Over~ ·
· i jssel bij liesbeth~Dit i.v.m. bui tenlandE e deelname.
De cormnissietaak wordt dit jaar dus err stig ao.ngepakt met
drie voor jaarsrieekends, tenlijl in Lt-;JtcmbE r nog twee duim•eekends met districten georganisçerd zullen l or:.:kn.In overleg met
de D .N .S .semicrgndering is beslot ~Sn gee,n :r: inksterkdmp in de
vorm vnn vorig jacr te org&lüseren.Er kor.lt nu een pinksterexcursie naar Zuid L:ili1burg, •1aarvoor cen zeer beperkt c.antal
jonge mensen zal ,-:orden uitgE.nodi~d,vc::n -~-;ier vcrmeerderde kmlnis qe bond nog enige jan:;n lJrofijt lmn ·~,:rekken.
Tenslotte zcl op één of Eindere nijze or s tYiintigjarig<: bestaan rwrdcn hcrdeccht.En Hü:i!;l! (verro.ssiné voorlopig).
~: * " * *
Korte mededelingen.
Nog steeds verkrijgbaar voor f.0,75 het ZEer goed bruikbare
Overzicht· van de Flantengemeenschappen n, bij de bodsui tgevcr
Jan Sikkcma,~bonstrant lb te Groningen.
Verschencn:De ll;c druk vnn de florec van HE. ukels(Wachter ),herzien door v Oostrom.NieuYie tabellen.lOJ8 1 laat jes.Prijs f .11,50.
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