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..,.E G E T A T I E K A R T E R I N G

door Sieuwke van der Werf
;c INLEIDING

Eigenl:ijk zijn stafkaarten al zeer grove vegetatiekaarten, ze geven de verde~
ling van bossen, weiden, akkers, heidevelden, moerassen enz. Zien we een gras~
land of bos met daar vlak naast heide, dan zien wil in gedachten een veel ar~
mer type dan wanneer dit grenst aan een rivier. Iemand met ervaring kan aan
de hand van de stafkaart een vermoeden uitspreken over de vegetatie van een
bepaald gebied. Meer dan vermoedens laat een stafkaart echter niet toe, Wan~
neer wij een indeling gaan maken in allerlei bostyp en, graslandtypen e.d., op
grond van verschillen in hetplantendek, kunnen we spreken van een vegetatie~
kaart. Het gaat daarbij dus niet om afzonderlijke soorten, maar om groepen van
soorten, die geregeld samen optreden. Zulk een groep stelt bepaalde eisen aan
grondwaterstand, pH, stikstofgehalte, structuur van de bodem, lichtintensi~
tei t, invloed van de mens enz., ongeveer overeenkomend met het gemiddelde van
de eisen, die de afzonderlijke soorten stellen. Zulk een groep geeft dus een
betere aanwij zing voor bepaalde standplaatsfactoren dan een óf meer afzonder~
lijke soorten. Naarmate de indeling meer gedetailleerd is, zullen ook de groe~
-pen planten, die voor bepaalde eenheden van de kaart karakteristiek geacht
mogen worden, bestaan uit soorten, die minder ver ui teenlopen in hun stand~
plaatseisen en ook minder afwjjkingen van die eisen toel at·en. Hierdoor kunnen
dus indirect allerlei eigenschappen, o.a. ·van de bodem, fijner onderscheidm
aworden. ·wanneer voor een bepaald bostype bijvoorbeeld worden opgegeven: i'.lelam~
~yrum pratense, Populus tretnula en Dryopteris austriaca, dan kunnen we dus al
zeggen, op grörid van plantensociologische ervaring,;· dat is een bos op vrij ar~
me, zure grond. Wordt hierin een vorm onderscheiden, waarin bv. Solidago vi rgaurea, Hypericum pulchrum, Luzula luzuloides en Digitalis purpereá voorkomen, dan· wij st dit bovendien op leemhoudende, oudere grond (Wij zijn dan in
het Wintereiken~ berkenbos terechtgekomen). Hierin kan nog verder onderverdeels worden, zodat de standplaats nog_ scherper gekarakteriseerd zou zijn,
Zulk een indeling kan geschieden vo~gens het systeem der associaties of hun
hogere eenheden (verbond, orde, klasse), 4vaarbij het van de vereiste nauw=
keurigheid (doel) en de schaal van de kaart afhangt, hoever men onderverdeelt.
Een kaa;rt V8.!1 een groot gebied kan natuurlijk alleen maar hogere eenheden
geven, ma.ar voor een zeer gedetailleerde kaart op grote schaal kunnen zelfs
de associaties (met eventuele subassociaties) nog te ruime begrippen zijn,
zodat dan ·met varianten wordt gewerkt, die een zeer plaatselijke geldigheid
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kunnen hebben. , Het kan echter voorkomen, dat bepaalde vegetatietypen niet of
moeilijk bij een associatie onder te brengen zijn, · bv. omdat er te weinig
soorten in voorkomen (faci~svorming door verstoring of niet bereiken van een
evenwichtstoestand, initiaalstadia of fragmenten). Ook kan de sociologische
plaats moeilijkheden opleveren, omdat er geen "zuivere" typen voorkomen of
omdat een gezelschap nog niet eerder beschreven is. Tegenwoordig geeft men
dus liever een soortencombinatie aan dan het betreffende gezelschap min of
meer kunstmatig in een bepaald associatievakje te duwen. Waar dit zonder bezwaar kan, wordt het natuurlijk wel gedaan, anders zou vergelijking welhaast
onmogelijk worden. Men is nu in ied(:Jr geval vrijer en kan de kaart baseren
op de ervaring in het terrein, inplaats van op een vooropgezet systeem. Onze
(kunstmatige) naaldbossen zijn hier ook een voorbeeld van, Deze werden vaak,
voorzover al gekarteerd, , zonder meer ingedeeld bij het Querceto-Betuletum.
Vaak zijn ze dat oorspronkelijk ook, eventueel met·heide als tussenstadium,
maar .ze .hebben nu toch een eigen karakter. Hét aantal soorten is vaak te gering, maar wanneer de mossen en korstmossen intensief in het onderzoek betrokken worden, kan men toch wel het een en ander te weten komen omtrent het
milieu, en ook omtrent eventuele vroegere grondbewerkingen of bemesting, g e .
schierlenis (bv. vroeger heide, kwekerij, eikenhakhout), generatie (eerste
tweede of derde aanplant na de ontginning uit heide) enz. Hierme& hangt samen de betere of slechtere groei van de bomen. De weinige soorten vormen nog
vrij veel combinaties, waarbij de onderlinge verhoudingen (dominantie) een
grote rol spelen, In een tweede-generatie bos kunnen precies dezelfde soorten
voorkomen als in een ander stuk eerste-generatie, Vaccinium myrtillus kan dan
echter in veel grotere groepen groeien, dit ten koste van mossen als Pleura~
zium schreberi·(bronsmos) en Divranum-soorten (gaffeltand~mossen). Deze kunnen ook door Deschampsia flexuosa overgroeid worden. Het aspect wordt door
deze verschuiving van het evenwièht wel gewjjzigd, maar floristisch gezien is
er dus niets veranderd.

TOEPASSfNG
De vegetatiekaart kan in velerlei kringen toepassing vinden; meestal wordt hij

vervaardigd om redenen van praktische aard, Zo wil men in de bosbouw weten,
welke bélmen men het beste kan aanplanten en waar, of hoe een bestaand bos
verbeterd kan worden, In bouwland- en weidegebieden (of -percelen, al naar de
schaal) wil men zien, hoe de hernestingstoestand en de waterhuishouding zijn.
Ook, of er wel de geschikte gewassen worden verbouwd, welke cultuurtechnische
maatregelen er nodig. zijn. Iedere verandering in hèt bestaande grondgebruik
zou aan een vegetatiekaart getoetst moeten worden, om de meest economische gang
van zakeri te bevorderen, Vragen als: welke grond kan de landbouw het bestè
missen, waar is beplanting nodig en welke, hoe kunnen we nieuwe perceelgrenzen het beste en meest logisch leggen, zouden mede zo kunnen worden beantwoord. Vooral b:lj een ruil verkaveling en bjj uitbreidingsplannen zou hier aan-·
leiding toe z:ijn. :Een afwijkend type kaarten wordt vervaardigd door het Laboratorium voor Botanisch Graslandonderzoek; dit is nl. ·geheel op de economische
resultaten. aggéstemd en associaties zal men er vergeefs op zo eken. De gebruikswaarde van de grassen, met name Lolium perenne en de groepen indicatoren voor droogte, te grote vochtigheid, kalk- en fosfaattoestand enz., zijn
hier basis voor de kartering. Dominantie speelt daarbij een grote rol.,
In minder dicht bebouwde gebieden dan bij ons zal een bepaalde cul tuurmaatregel vaak een veel grotere oppervlakte betratfen dan bij ons het geval zou
zijn. Een eventuele mislukking neemt dan ook een veel grotere omvang aan. Zo
werden in de laatste oorlog in Frankrijk duizenden hectaren met zonnebloemen
beplant. De bodem deugde er grotendeels niet voor en het werd een volslagen
mislukking, Elders, in de Camargue, had een maatschappij· grote stukken van
een ·moerassige vlakte gekocht voor de cultuur van Arundo donax (hengel riet). ,
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Dat lukte niet erg: een vegetatiekartering wees uit, dat op vele plaatsen te
hoge zoutgehalten voorkwamen. ·Verkoop van die gronden voorkwam verdere verliezen, Een paradepaardje van de Duitse sociologen is een kartering van een
gebie'd b:ij de Wezer, waar doorheen een kanaal werd aangelegd. De boeren dienden toen eisen tot schadevergoeding in, omdat de opgetreden daling van de
grondwatersl(ltegel hun weilanden zou hebben geschaad. ·Een tweede kartering wees
echter uit, dat de vroeger veel al te natte weiden nu vaak juist een betere
waterhuishouding hadden gekregen, waardoor er nu veel glanshaverweiden (het
type van onze uiterwaarden) voorkwamen. Het op grond hiervan afwijzen van de
eisen bespaarde de staat ongeveer een miljoen mark!
In vele gevallen zal vergelijken met een bodemkaart van veel nut kunnen z:ijn,
Deze geeft een beeld van de bodemstructuur tot zeer beperkte diepten, dus sp&
ciaal voorzover deze voor de plantengroei van belang is. Er zal vaak veel
overeenstemming zijn met de vegetatiekaart: allerlei eigenschappen, die daar
indirect zijn aangeduid, zijn op de bodemkaart meer direct bepaald en daar~
door in dit opzicht gedetailleerder. Zo kunnen er verschillen aangegeven
worden, die·voor een bepaald, daar voorkomend, gezelschap niet belangr:ijk z:ijn
/af..n dus op de vegetatiekaart niet tot uiting komen. Als men sên bepaald gewas
_ . i l gaan verbouwen (dat kunnen ook bomen zijn!), kan dit verschil echter w~l
belangr:ijk z:ijn, Ook kunnen heel verschillende bodems wel een zelfde plantendek dragen, als dit dek voornamelijk van een of twee overheersende factoren
afhankelijk is, zoals zeer hoge grondwaterstand. Bij ontwatering zal zoiets
pas kunnen blijken uit de zich dan vestigende plantengroei, Een vegetatiedek
kan vrij snel op verandering van milieu reageren: na enkele jaren (of nog
korter, bij eenjarige planten) kan al een hele ommekeer plaatsvinden, al zal
het bereiken van een volledig evenwicht misschien nog tientallen jaren kunnen duren, vooral in bossen . De bodem verandert niet zo spoedig en beide
kaarten zullen dus met elkaar in strijd zijn, Deze strijdigheid kan ons dus
wat over de geschiedenis van een gebied leren, Dit kan trouwens ook uit de
vegetatiekaart alleen, Een "oud''' bos en een 30~jarig bos uit bouwland, op dezelfde bodem, zullen verschillende ondergroei hebben, Ilverse echte bosplanten
zullen alleen maar in het oude bos voorkomen. terwijl vele andere soorten,
o.a. vaak stikstofminnaars, de recente bebossing van het nieuwe bos bevestigen.
Ook voor de natuurbescherming is het van groot belang om over vegetatiekaar~
ten te beschikken. Men kr:ijgt zo een overzicht van alle vegetatietypen, Wordt
een terrein aangetast en zal men slechts een gedeelte kunnen behouden, dan
zal men zo dus kunnen zien, welke het beste voor beïnvloeding vari buitenaf
zijn te vrijwaren en hoe, Voor het doelmatige beheer van natuurmonumenten is
een dergelijke kaart vrijwel onontbeerlijk, Men kan zo immers nagaan. welke
successies er mogelijk zijn en hoe men een bepaald milieu kan bewaren (of
zelfs scheppen~ blauwgraslanden in het Korenburgerveenî),
.DE KARTERING
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We beginnen met het gebied te verkennen, om een indruk te krijgen van de veelheid, verspreiding en oppervlakte van de voorkomende vegetatietypen. We maken
daarbij een flink aantal representatieve opnamen en noteren nauwkeurig' plaats
en bijzonderheden, Deze opnamen worden vergeleken en tot voorlopige tabellen
verwerkt, Hierbij zal bUiken, of de in het terrein onderscheiden verschillen
steeds aparte kartering rechtvaardigen, ofwel dat een als eenheid gezien vegetatietype toch uit twee of meer (verwante) typen bestaat. We kunnen de opnamen vergelijken met bestaande beschrijvingen van associaties, om de systematische plaats van de typen te bepalen. Het kan hierbij nodig blijken, dat
nog meer gegevens verzameld moeten worden. We kunnen nu een. voorlopig schema
opstellen van de te onderscheiden typen en de voor \iun aanduiding te gebruiken kleuren en symbolen, Het in kaart brengen kan dan beginnen,

Eerste vereiste is wel een goede kaart, waarop al:lè Lel augrijke puntèn in het
terrein op voorkomen, en die de voor ons doel ge'!.'8nste schaal heeft (eventueel vergroten). De kaarten van het kadaster zijn meestal 1 : 2500 of 1 :
5000, zeer groot dus, maar geven niet veel meer dan de eigendomsgrenzen aan,
zodat vaak zeer veel aanvullingen nodig zijn. Uitgaande van bestaande grenzen
kunnen we hekken, sloten, bosranden, palen enz., voorzover nodig, op de kaart
brengen, waarbij we steeds van groot naar klein werken. Luchtfoto's kunnen
soms goede diensten bewijzen, vooral in open of moeilijk toegankelijke ter~
reinen. De vegetatiegrenzen worden ten opzichte van de markante (of gemar~
keerde) punten gekarteerd. In bossen gaan we natuurlijk van paden en grep~
pels uit; "uitstappen:' (passen tellen) is vaak voldoende, In open terrein is
er soms weinig houvast. We kunnen dan vanuit een bekend ·punt op de kaart in
een rechte lijn naar een zichtbaar ander bekend punt lopen. Daarbij tellen we
de voetstappen en noteren alle snjjdingen met vegetatiegrenzen, met hun rich~
tingen (en w~t er begrensd wordt!), We kunnen zo een heel netwerk van lijnen
overhet terrein leggen, ·Willekeurige hulppunten kunnen we bepalen door (liefst
met een hoekmeetkompas) minstens drie richtingen naar bekende punten te bepa~
len, De uitgestapte lengten vormen dan een controle •. Door extrapolatie kan
het aantal lijnen en punten ook nog vergroot worden, De verkregen gegevenA
moeten we voor de overzichtelijkheid zo spoedig mogelijk in de kaart verwel!""
ken. Door schetsen in het terrein worden de snijpunten verbonden tot vegeta~
tiegrenzen. In een zeer onoverzichtelijk terrein kan een tweede man zeer ge,
wenst zijn; vaste punten zijn vaak niet te zien maar iemand die kan roepen
en bewegen, nog weL Overigens speelt hier. en in bv, moeilijk toegankelijk
moerasgebied, eigen vindingrijkheid een grote roL
Het bovenstaande geldt voor een grote gedetailleerde kartering.· B:ij een klei·-·
nere opzet kunnen de handelingen naar rato beperkt worden; het doel van de
kaart bepaalt mede de nauwkeurigheid. Vele vegetatiegrenzen zijn trouwens
niet scherp; vaak is er tussen twee vegetatietypen een smallere of bredere
overgangszone. Belangrijke overgangen worden soms apart als zodanig gekar~
teerd, Een overgang kan een successiestadium zijn, bv, bij verlanding; ook
twee stabiele vegetatietypen kunnen in elkaar overgaan, zoals begroeiingen
van helling en vlakte, Vertegenwoordigers van een volgend successiestadium
kunnen zich echter ook eilandsgewij s vestigen en uitbreiden, Dit kan het ge~
val zijn, wanneer in open terrein hier en daar bosjes opslaan.Strikt genomen
is dit geen geleideljjke overgang, maar een groot aantal scherp begrensde ve~
getatie~individuen •. We spreken hier dan ook liever van een mozaïek, Een ander
voorbeeld van mozaïek wordt gevormd door de bul ten en slenken van een hoog~
veengebied. De afmetingen zijn te klein om afzonderlijk aangegeven te kunnen
worden. Op de kaart kunnen we dit aangeven door schuine banden, afwisselend
in de kleuren der samenstellende gezelschappen, Afzonderljjkeplantensoorten,
die om de een of andere reden van belang zijn, kunnen we met letters of sym~
bolen aanduiden, Dit kan geschieden voor faciesvorming, optreden van zeldza-a
me soorten of speciale indicatoren, in een bos voor de belangrijkste boom~
soorten. Teveel tekens schaden echter de duidelijkheid.
Wanneer nu alles gekarteerd is, kunnen we de tabellen langzamerhand in een
definitieve vorm gieten. Daarna kan ook de kaart afgewerkt worden. De kleuren
op de definitieve kaart kunnen we niet willekeurig kiezen; ze dienen werkeljjk
een hulpmiddel te zijn bij het lezen van de kaart, en liefst een estetisch.~
hulpmiddeL De kleuren voor de open gezelschappen kunnen we het beste licht·
houden; voor bossen mogen ze wat donkerder zijn,· Blauw doet aan water of
moeras denken, geel en rood aan droogte, donkergroen aan bossen enz. Men heeft
vroeger in Duitsland wel geprobeerd om iedere associatie. een bepaalde kleur
te geven, eventueel met symbolen erin.~- In de praktijk blijkt zoiets niet
houdbaar.: Omdat per kaart maar een beperkt aantal associaties voorkomt, zouden
de meeste kleuren niet gebruikt mogen worden. Het voor dit doel toch al gro-
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te aantal associaties stijgt bovendien nog steeds. In een weinig ge-varieerd
gebied zouden maar ~~n of twee kleuren voorkomen, En een plek met grondwater
op 25 cm diepte kan de vochtigste begroeiing van een overigens droog complex
dragen, wat dus om blauw vraagt. Een soortgelijke plek in een moerasgebied
kan echter juist de droogste begroeiing dragen, dus~ geen blauw! Er kunnen dus
alleen .enkele grote l:ljnen worden ge.geven, verder hangt de legenda van de om~
standi gheden af (en eventueel van de drukker!), Niet alleen de associatie
zelf bepaalt de kleur, maar ook het verband met de andere associaties. Ver~
wantschappen zowel als tegenstellingen moeten zoveel mogeU,jk in de kleur tot
uiting komen, De kaart zal dan het beste aan zijn doel beantwoorden,
Er zullen dan meer gegevens aan ontleend kunnen worden dan alleen die, waar~
voor h:ij vervaardigd werd. Enkele voorbeelden mogen dit nog wat verduidel~ken,
Wanneer een bepaalde factor (bodemstructuur, zoutgehalte of wat ook) maar zeer
langzaam over een zekere afstand verandert, kunnen verschillende stadia van
die veranderingen door specifieke begroeiingen gekenmerkt z:ijn, :Dus: zonering
over grote afstanden, zo groot, dat ze in het terrein zelf niet te overzien
zijn, De ·regelmaat ervan ontgaat ons dus, maar op een goede kartering is dit
wl:il te zien. De systematische plaats en de oecologie van de betreffende ge~
.zelschappen worden zo veel duidel:ijker, Een vertroebelende moeilijkheid wordt
vaak gevormd door de verbrokkeling van de cultuur, Dit brengt ons vanzei f op
h~t tweede voorbeeld, Behalve
verwantschap naar floristische samenstelling
kan er tussen gezelschappen .ook een verwantschap bv, naar de bodem onderschei~
den worden. Wanneer er b:ij een bepaalde bodemserie een reeks weilandtypen be~
hoort,. zal er een overeenkomstige reeks hooilandtypen kunnen bestaan; zo ook
bij corresponderende akker"-, graanveld~ en bostypen. Met ieder weilandtype
correspondeert dus een bepaald hooiland~ of bostype, of meerdere, Het opspo~
ren van deze verwantschap is niet mogel:ijk door floristische overeenkomst,
Doordat ze in elkaars verspreidingsgebied voorkomen en elkaar kunnen vervan~
gen, is hier wel uit te komen, wanneer er voldoende voorbeelden zijn. Hierom
en omdat men alles ook in groter verband moet zien, moet de vegetatiekaart een
niet al l;e klein gebied omvatten, zonder aan gedetailleerdheid in te boeten,
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ENKELE OPMERKINGEN OVER AMELAND, IN HET BIJZONDER OVER
DE HEIDE BIJ BALLUM
door Joop Kleuver

•

Ameland geldt bij plan tenmensen over het al gemeen als minder goed. Voor ja~
gers op zeldzaamheden en mensen, die na elke tien stappen beslist een nieuwe
soort willen vinden, gaat dat ook wel op. Is het je echter te doen om plan~
tengezelschappen in behoorlijke, gave vorm te vinden, dan kyn je er gerust
heen gaan,
Het relaas dat hier volgt, is in hoofdzaak samengesteld uit gegevens van de
omgeving van Ballum. Er bestaan enkele opvallende verschillen tussen Ameland
en Terschelling, reden waarom hier een poging tot vergelijking is gewaagd.
Algemene verschillen; Natte duinvalleien zUn zeldzamer en armer. Eén vondst
is het vermelden waard; Cal tha palustris~ die zeldzaam is op de Waddeneilan~
den, en bv. op Schier niet (meer) voorkomt. Echter heb ik er nooit 0XYCoccus
macrocarpus gezien, terwijl deze op Terschelling wel heel erg algemeen is!
Hoewel, volgens een voetnoot in de flora van Heukels, de Cranberry vroeger
op Ameland voorkwam, is hij nooit in de 1i teratuur opgegeven. De droge duin~
valleien zijn vrij eenzijdig, maar niet arm, Het Corynephoretum is dikwijls
mooi te zien, Vergel:ijken we de Ballumse heide met bv. de Landerumse heide op
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TABEL HEIDE - OPNAMEN
Opname nummer

datum (jaar 1956J
oppervlakte in m
hoogte kruidlaag n cm:
bedekking in %:
Erica tetralix
Calluna vulgaris
Sal i x repens
Molinia coerulea
Potentil la ere ct a
Care x trinervis
Genist a anglica
Gentiana pneumonanthe
Juncus squarrosUs
Agrostis s toloni fer a
Agrostis tenuis
De schampsla f lexuos a
Ca rex arenar i a
Sieglingia decumbens
Empetrum nlgrum
Ros a spinosissima
Fes tuca ovina
Hieracium umbellaturn
Polypodium vulgare

Mos laag, bedekking in %;
Mnium spec.
Leucobryum glancum
Dicranum s copar i urn
Hypnum cupressiforme v. ericetarum
Pleurozium schreberi
Cladonia rangiformis
Cladonia impexa V, spumosa
Par me 1 ia physodes (epiphytisch)
Rhytidiadelphus triquetrus
Cladonia silvatica
mytis
floerkeana
cL gracilis
..
fimbriata
chlorophaea
glauca
Polytrichum juniperunum

.
0

..

27

28

12

13

8-8
2
15-25
100

10-8
4
25
40

11-8
3
-25
70

2-8
16
40-50
80

15-7
36
30
100

15-7
40
5-60
95

3, 3
2.3

3,4
x,2
1,2
2.2
1' 2
1,2
x,l
x.l
x.2

3, 2
3,4
1,3
L2
x.l
L2
x.2
x,l
2.2
x.2

L2
4,5
2.3,4

2. 2
5.5
2,2.3
x 1
x,l

L 2.3
3. 2-3
2. lA

26

1,2

1.3
1.2
L2

Ll
x,l
x,3
x,2

,,

.

x,1

0

x,lo2

-·

0

0

.

,,

0

0

0

0

0

0

.

0

.
.
.
0

25

0

x,3
1,2
0

0

0

0

0

x.2
x.l
0

_,

.

0

0

00

0

00

0

0

15

-·
0

0

"
0

,,
0

0

.

95
0

.
1,3
L2
1,30
4,4
1.2
,-,

~

0

0

0

0

0

0

"

0

0

0

0

0

0

LL3
x.2
x.2
x,2

x,3
3,5
00

,,
0

0

0

~.

2. 2 .. 3
x. 1
x.2
x. 1

"

0

..

x.2
x.2

.
0

0

0

0

.
.
x.2
.
L 1.2

0

40

0

0

L1

x.2

"

_,

0

0

5-10

.

,.

0

0

0

x,2
x,3.4

..

x.2

L2

0

L2

0

0

0

3ä4. 2.3
x.1
x.2
x.2
x.l

30
2.2.3
3.4
L 2-3
0

x.3
0

0

L3
x.3
x.2
x.3

0

~

0'

0

0

0

0

'

0

o·

0

0

"

0

0

"

60
0

,

0

2,3
3,3
L 2-3

.

x.2
x,2
0

2. 2.,3

.

~

0

1.2
L2
x.2
x.2

Legenda:
Opname 26
Opname 27
Opname 28
Opname 25

o

o
o

Opname 12

o

Opname 13

o

Heitje aan de Hollumerweg, plm. 1,5 km ten oosten van Hollum, 5 m ten
noorden van de bermsloot; plm. ~ m hoven grondwater.
Ten"westen van het Pinksterblomterrein. 30 ~ ten n.w. van het hek bfj het
~~pen bos chj e ss~
Idem, 1 m ten n,w, van dat hek; optimaal voor Gentiaan.
Kampterrein Pinksterblom, 5~ m ten w van het korenveld>
bultige,
oude
Callunaheide van verschillende leeftijd.
Landerumerheide, afgemaaid plm.1942, sindsdien niet beweid of i.d.
plm.
3,6 m t.o.v. zeeniveau, vlak.
Idem, na 1928 niet meer beweid; licht bultig; heide van versch.1eeftijd.

In opname 25 kwamen nog voor: Hylocomium proliferum x,2; Pos praLensi~ x.2.
in 26: Ceratodon purpureus x.2; Lophocolea heterophylla x.2; Catharinea undulata x.2
in 13: Hypochoerii radicata x, 1.
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Terschelling, dan blijkt dat er nogal wat verschil is. Het is wellicht nut~
tig, hier wat dieper op in te gaan.
1. Op Skilge heb je uit een opname zd een groot aantal Cladonia~soorten ge~
vist, in.de bjj behorende Amelandse opnamen staan slechts drie soorten. Wel~
licht is er door het geringa aantal opnamen geen representatief beeld ver~
kregen, maar de kans hierop lijkt me klein, daar de opnamen van verschil~
lende terreintjes kwamen. Merkwaardigerwijs zijn de omliggende Corynepho~
returngebieden rijkelijk van Cladonia' s voorzien.
2. Empetrum nigrum groeit op Ameland zeer spaarzaam, en wel in kleine "eiland~
jes" in de hei de. Bij Lan derurn daar en tegen is de Kraaihei de een wezenlijk
en belangrijk bestanddeel van de heidevegetatie,
3, Rosa spinosii>lsima komt op Terschelling in de droge hei voor, zij het wei~
nig, Op Ameland heb ik hem alleen bui ten de heide gevonden.
4. Op Terschelling heb ik nooit Gentiana pneumonanthe gezien, op Ameland komt
die in de vochtige heide vrij algemeen voor.
Bij het lezen van deze opsomming zou men zich gemakkelijk kunnen indenken,
dat de Amelandse heide eigenlijk veel lijkt op een gebied uit het Gelders
district, ware het niet, dat er zoveel Saiix repens in voorkomt, Je krjj gt de
indruk, dat de vegetatie veel minder dan op Vlie en Terschelling, een duin~
heidekarakter draagt. Misschien·heeft dit een geografische oorzaak, wellicht
is ook het kalkgehal te, dat hoger is dan op bovengenoemde Waddeneilanden, van
belang, Misschien verschilt de bodem van die van de andere eilanden? Mocht je
belangstelling om er eens te gaan kijken zd geprikkeld zijn, dat je erheen
wilt (en dat hoop ik van harte), dóe dat dan snel, want er bestaat een boos
plan, om dit ook landschappelijk zo fraaie gebied met bungalows te gaan be~
poten.
Kanttekeningen bij de opnamen: Ze vallen eigenlijk in twee groepen u! teen: de
eerste drie zijn vochtiger dan de laatste drie. Zie eens, hoe de moslaag van
no.26 volkomen verschilt van de vijf andere opnamen, Het verschil tussen de
moslagen van no, 12 en 13 is ook opvallend groot ~ deze opnamen zjjn afkomstig
uit het internationale sjockamp van juli '56 rop 'Terschelling en alleen ter
vergelijking vermeld ... , Het weinig fleurige uiterlijk van Pleurozium in op~
name 27 is mogelijk een gevolg van periodiek hoge waterstanden.
Laatste opmerking: Dit alles boeit me in hevige mate; zou iemand andere li te"·
ratuur over dit onderwerp en oplossing voor de gestelde problemen weten, dan
houd ik me aanbevolen!
L i te ra tuur:

•

BraunoBlanquet,Jc und De Leeuw,W.C.(1936); Vegetationsskizze von Ameland,
N,K,A, 46 (359~393),
Westhoff,V, (1947); The vegetation of dunes and saltmarshes on the Dutch islands of
Terschelling, Vlieland and Texel,
dis s. Den 'Haag,

*
*
SCHUDDEN AAN HET BOUWWERK

/

Het artikel van Jan van Donselaar heeft, zoals ik hoopte, enkele tegenreac··
ties uitgelokt. Het leek me belangrijk de fundamentele problemen, die in het
eerste nummer werden aangeroerd, verder te bespreken en heb daarom alle re~
acties onverkort opgenomen.
Het ligt in de bedoeling om ook op een van de voorjaarsweekends deze proble~
men ter discussie te stellen en voor hen, die nu nog niet alles snappen, ze
te verduidelijken. In het volgende nummer zal daarna de gedachtenwisseling,
eventueel aangevuld met nieuwe bijdragen, worden samengevat.
Red.
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CONTINUlTElT EN DISCONTINUITEIT IN DE VEGETATIE
door W.Meijer en V,Westhoff

INLEIDING
De aanleiding tot publicatie van de hieronder volgende ~iscussie is te vinden
in het artikel van J. v. Donselaar in Kruipnieuws j rg, 19 na. 1, febr. 1957~ "Een
verlate reactie op het Kortenhoefboek". De schrijver betoogt hierin, dat
W.Meijer in Hoofdstuk V van het in 1955 verschenen Kortenhoefboek een afwij~
kend standpunt inneemt t. a. v, het associatiebegrip en eigenlijk er van uit~
gaat, dat er dus geen vegetatietypen onderscheiden zouden kunnen worden; maar
dat W,Meijer deze mening nergens duidelijk uitspreekt of theoretisch fun~
deert.
Het is J.v.Donselaar waarschijnlijk niet bekend, dat dit vraagstuk in 1951 in
het openbaar grondig is besproken bij de promotie van W,Meijer aan de Ge~
meentelijke Uni versi tei t van Amsterdam, w, Meij er had een desbetreffende stel~
ling geformuleerd en aan ondergetekende verzocht, deze stelling aan te val~
len, waaraan ik graag gevolg heb gegeven. Uiteenzetting, aanval, verdediging
en repliek zijn toen door ons in eendrachtige samenwerking vooraf schrifte.
lijk voorbereid, opdat wij werkelijk tot de kern van de zaak zouden komen e
zo min mogelijk langs elkaar heen zouden praten, Na afloop kwamen wij over~
een-. deze op schrift gestelde discussie t.z.t. terpublicatie aan Kruipnieuws
aan te bieden. Tot dusver is dit niet geschied, omdat ik er aan twijfel de, of
deze beschouwingen voor Kruipnieuws niet te wetenschappelijk waren, Nu
J, van Donselaar deze kwestie echter weer aan de orde heeft gesteld. lijkt het
ogenblik gunstig om alsnog over- te gaan tot publicatie van deze discussie,
die fundamenteel en daardoor ook geenszins verouderd is. Een bij zondere ac~
tuaJiteit heeft dit probleem overigens nog gekregen. doordat in de laatste
jaren in Wisconsin (U, fl. k') onder leiding van prof. Curtis een nieuwe vege~
tatiekundige schoolisverrezen (waaraan vooral ook R.H.Whittaker belangrijke
bijdragen leverde), die zich evenals W,Meijer op het standpunt stelt, dat
discontinu! tei t in de vegetatie niet bestaat en dat het opstellen van vegetar~
tie~ eenheden geen zin heeft. Een 1 eerlin ge van deze school is Gwendolyn Struik,
die van 1955~1956 in Nederland verbleef en voor menig lezer geen onbekende zal
zijn, o.m. doordat zij deelnam aan het internationale vegetatiekundige werk=
kamp op Terschelling, in juli 1956.
De bovengenoemde stelling van W.Meijer luidde'
''De theoretische opbouw van de vegetatiekunde volgens de zgn. Frans-,zwi tser~
se school berust voor een deel op onjuiste praemissen". De gang van zaken
was als volgt, dat eerst de opponent (ondergetekende) aan de promovendus
IV. Meij er) verzocht, deze stelling voor te lezen en toe te lichten. Hierna
volgden dan' L de ui teenzetting van IV. Meij er, II, ·de aanval van V. Westhoff,
IIL de verdediging door W Meijer, IV, ·de repliek van V IVesthoff. .Deze beto~
gen vol gen hieronder.
•
V. Westhoff
I" UITEENZETTING
Zeergeleerde opponens,
Deze stelling heeft als achtergrond de opvatting dat de idio~systematiek en
de blocoenologie twee wezenlijk verschillende velden van verschijnselen tot
hun stud i eterrein hebben, Deze verschi 11 en zijn zo essentieel,. dat men i deet!n
en begrippen van het ene veld van verschijnselen niet zonder meer in het an~
dere mag toepassen. In het jongere terrein van de blocoenologie doen zich ge~
heel nieuwe verschijnselen voor, die om een eigen manier van beschrijving en
verklaring vragen. Historisch is het te verklaren dat men leentjebuur speel~
de, maar we zijn nu in het stadium gekomen dat we onze grondslagen moeten
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herzien. Terwijl de idiobiologie zich bezig houdt met de afzonderlijke organismen, hun levenswijze, hun gedrag en hun onderlinge samenhang in de tijd,
bestudeert de biocoenologie sociologische verschijningsvormen, levensgemeenschappen, hun structuur, de plaats en het gedrag van de organismen binnen die
structuur. hun relatie tot die structuur. Biocoenologie is dus niet los te
denken van het natuurlijke milieu, van natuurlijke milieuconstellaties. De
oecologie van soorten zoals ze in de natuur voorkomen is uiteindelijk alleen
binnen de levensgemeenschap te bestuderen, De samenstelling van biocoenosen
draagt bovendien een sterk locaal karakter, gedeeltelijk is zij door historische factoren en door het toeval bepaald,
De eerste praemisse waarop deze stèlling doelt,
betreft de veronderstelde
analogie tussen levensgeemschap en organisme,
Het behoeft geen betoog dat het verwarrend werkt, ja onjuist is, om levensgemeenschappen als afzonderlijk optredende organismen op te vatten, als in
zich zelf gesloten individuen, als organische gehelen, Een organisme als individu is iets essentieel anders dan een levensgemeenschap, gezien als een
omgrensd geheeL De laatste is een veel meer diffuus geheeL de delen er van
la staan niet in een voortdurend organisch verband, met een centrale regulatie,
•
Om dezelfde reden is gelijkenis tussen bepaalde levensgemeenschappen niet te·,'
t:ug te brengen op een verwantschap zoals wij die kennen in de idiobiologie,
Biocoenosen verspreiden zich niet, stammen niet van elkaar aL Dit :t's overbekend, maar of men de portée hiervan wel voldoende in het oog heeft gehouden
bij de theoretische opbouw van de Frans~Zwitserse plantensociologie, is voor
mij de vraag, De tweede praemisse betreft de analogie soort ~ associatie, De
associatie in de zin van de Fr.Zw. school, "een plantengezelschap van vr:ij constante floristische samenstelling, dat gekenmerkt is door kensoorten en begeleiden:!', moet dienen als eenheid, als bouwsteen voor het systeem, zoals de
soort als eenheid géldt in de idiöbiologie.
Vragen we ons nu af wat het wezenljjke is van eenheidsbegrippen in de biologie,
dan is het antwoor·d; hun grenzen legt men daar waar in de natuur discontinu!~
teiten gegeven zijn, Het soortsbegrip is in de idiosystematiek alleen daar
goed bruikbaar waar men discontinue overgangen kan aangeven, Dat over de mate
van discon tin ui tei t verschil van mening kan bestaan,. 1 aten we hier in het mid~
den, We zien nu dat de duidel:jjkste discontinul tei ten optreden, waar de indi~
viduen onderling een soort eenheid t.o.v.· andere individuen vormen, bv. een
bepaalde afgescheiden groep van individuen, die wel met elkaar genenui twisse~
ling hebben. maar niet of minder met andere individuen.
Een soort is. zo gezien, een "i'nterbreeding unit", e.en abstractie van iets
waarvan de grenzen objectief in de werkelijkheid gegeven zijn. ·Nogmaals, vele
moeilijke tussengevallen en complicaties komen hierbij voor, ··maar ze bedrao·
gen toch een fractie van het aantal gevallen, waarbij men gemakkelijk bepaalde soorten van elkaar kan onderscheiden, Zonder hier nu diep op in te
A gaan, durf ik hier de stelling te poneren, dat dergelijke djscontinuiteiten
•
zich binnen reeksen van vegetaties die men probeert te rangschikken, niet
voordoen, De meest natuurlijke rangschikking daarbij is er een\ waarbij alles
geleidelijk in elkaar overgaat; van atlantischnaar mediterraan klimaat, van
natte naar droge bodem, van voedselrijk naar voedselarm milieu; in al deze
gevallen zien we vegetaties, die we geleidelijk in elkaar overgaand kunnen
denken. Omgrenzing hier is zeer willekeurig, Discontinul tei ten doen zich alleen voor, als men in een beperkt gebied de verschillende successiestadia
vergelijkt, of hun opeenvolging in de tijd bestudeert, Er kunnen dan perioden
van betrekkelijk geringe ll'eranderingen gevolgd worden door stadi!l'n met snelle verandering, bv. bij een invasie van bomen in een open grasl andvegetatie,
Vegetaties kan men alleen locaal beschrijven en dan volgens bepaalde reeksen
vergelijken, Locale typen zijn niet in een algemeen niet~locaal systeem als
goed omgrensde eenheden, associaties, onder te brengen. Het woord constant
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in de definitie is dus eigenlijk zinloos. Men heeft geen standaard voor wat
men cónstant wil noemen.
Er wordt verder gesproken over kensoorten, kenmerkende soorten, dat zijn
soorten, die aan een bepaal de combinatie sterk gebonden, trouw zijn. Voor zo~
ver deze kensoorten met bepaalde combinaties zouden samengaan, zou men dan
bepaalde associaties kunnen onderscheiden.
Maar wat moeten we nu als:
1. die combinaties nooit geheel constant zijn,
2. d!l · binding van de kensoorten aan elk lid van de combinatie, de mate van
al of niet samengaan, geen constante grootheid is, maar al naar gelang van de
gehele structuur van de levensgemeenschap kan verschillen, kan verschuiven in
andere milieu~omstandigheden, ·in andere klimaten e, çl.
Uitvoerige studies brengen aan het licht, dat soorten die bij ons bijna uit,,
sluitend tezamen voorkomen, in andere delen vari Europa geheel andere plaatsen
temidden van de Vegetaties innemen, Hiermee verliest het kensoortsbegrip veel
van z'n bruikbaarheid.
Oecologisch onderzoek van een vegetatie behoeft niet pas plaats te vinden na~
dat de "associaties" vastgesteld zijn. Men kan in het terrein bepaalde vege·,·
tatie~typen onderscheiden, vaak zeer goed door te letten op dominantie van
bepaalde soorten, en op bepaalde plaatsen dergelijke vegetaties oecologisch
onderzoeken. De oecologie van de associatie ~ synoecologie in de zin van
Braun - wil eigenlijk zeggen· de oecologie van iets dat ik niet goed kan de~
fini~ren, niet scherp kan omgrenzen en dat bovendien niet één oecologie heeft,
De samenstellende soorten hebben een oecologie en bovendien behoren tot de
oecologie (als synoecologie) de wisselwerkingen binnen een concrete levensge~
meenschap, op een bepaalde plek, een duinhelling, een bos, een rietveld e. ct.·
Mijn conclusie is dus, dat m.i.: een chaos in de plantensociologie voorkomen
kan worden als men onbevangen de grondslagen herziet, zodanig dat alle onder~
zoekers het over de deugdelijkheid daarvan eens kunnen zijn.

IL AANVAL
Hooggeachte promovendus,
Met Uw betoog kan ik mij in verschillende opzichten verenigen, vooral daar,
waar U opvattingen bestrijdt, die door Europese ondàrzoekers nauwelijks wor·
den aangehangen,m.a.w. waarU enigszins tegen windmolens vecht •.Met name doel
ik hier op Uw uiteenzetting, dat het verwarrend werkt en onjuist is. om le~
Yensgemeenschappen op te vatten als afzonderlijk optredende organismen, als
in zichzei f gesloten indi vuduen. Ik zou U er op willen wtï zen, dat U hier niet
de opvatting bestr:ij dt van de in Uw stelling genoemde Frans~Zwi tserse school,
maar die van de Amerikaanse school van Clements. die in alle ernst een le~
vensgemeenschap op dezelfde basis beschouwt als een organisme, "which arises,
growfi and dies", Deze door U gewraakte beschouwingswij ze is reeds meer dan
dertig jaren geleden in Europa scherp bestreden, en dat niet zozeer door.
Scandinavische onderzoekers als Du Rietz, die een phytocoenose zagen als een
concreet, maar. in de ruimte versnipperd object, doch wel door de Frans-Zwit~
serse school, het eerst door Braun~Blanquet. In het bijzonder is er daarbij
op gewezen, dat er in het proces der successie weliswaar discontinu! tei ten
optreden, zoals U ook erkent, maar- dat er geen sprake van is, dat een levens~
gemeenschap als geheel evolueert naar eeJf. volgende; integendeel, de successie
vol trekt zich krachtens de ui teenlopende dynamogenetische waarden der afzonderlijke soorten. Alle latere onderzoekingen op dit punt, ook de Uwe en de
mijne, hebben dit slechts kunnen bevestigen.·
Gaarne ben ik met U eens, dat de theoretische opbouw van de zgn. Frans~Zti t~
serse school herziening behoeft; het zal U dan ook wel bekend zijn, dat U
niet de enige bent die aan dit bouwwerk staat te schudden. Het ligt ook voor
de hand, dat een jonge en zich ontwikkelende wetenschap voortdurend behoefte
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heeft aan wijziging van haar methodiek. De kracht van de Frans~Zwi tserse
school is lange tijd geweest, dat zij van de aanvang af een goed doordachte
theoretische opbouw heeft bezeten, vooral dank zij het werk van de Fransman
Pavillard, en dat het zodoende aan tal van onderzoekers in vele landen moge~
lijk was, op overeenkomstige wijze te werk te gaan, zodat hun resultaten on~
derling vergelijkbaar waren. Deze kracht van de Frans~Zwitserse: school is
echter uiteraard tevens haar zwakheid, in zoverre als men uit sleur, uit pi'ë'~
tei t of· wegens beperktheid van blik vasthoudt aan verouderde opvattingen .. ·In~
tussen wekt Uw betoog de indruk, alsof de nodige herzieningen geheel achter~
wege zouden zijn gebleven. Ik mag U er misschien DP wij zen, dat er in de 33
jaar, dat er van een Frans-Zwitserse school kan worden gesproken, een voort~
durende evolutie in grondslagen en methodiek heeft plaatsgevonden, in de aanCJ
vang vooral op instigatie van de stichter dezer school zelf. Naarmate BraunBl anquet ouder werd en minder voor dergelijke verbouwingen ging voel en, heb~
ben anderen zich als timmerlieden opgeworpen, waarbij ik U o. <1.. wel de namen
mag noemen van Nordhagen, Kalliola, Knapp, Schwickerat, Aichinger, Wendelber~
ger, Duvigneaud, Meyer Drees in zijn Indonesische studies, en Uw opponent.
I'A Intussen is het natuurlijk de vraag, hoever men daarbij moet gaan.
··U verdedigt de opvatting, dat het associatiebegrip teveel naar analogie van
het soortsbegrip is gevormd en dat men het dus beter kan laten vallen. Ik zal
de laatste zijn, om enige magische waarde aan die term "associatie" te hech~
ten en om associaties te willen onderscheiden, daar waar men, zoals U aan~
voert, vegètaties beter locaal kan beschrijven en volgens locale reeksen kan
vergel:ijken. Uw aanval op het associatiebegrip betreft echter niet zozeer de~
ze term en de daaraan gegeven definitie, als wel het meer algemene uitgangs~
punt, dat er in de vegetatie voldoende discontinuïteit te vinden is om te
kunnen komen tot de onderscheiding van vegetatietyp en. Krachtens de definitie
van het begrip "type" wil de onderscheiding van vegetatietypen zeggen •. dat
men op verschillende, ruimtelijk gescheiden plekken vegetatie~exemplaren kan
aantreffen, die voldoende van de overige vegetatie verschillen om hen tot een
abstracte eenheid te brengen. U ontkent, datdit het geval is. en daarin moet
ik met U van mening verschillen. Volgens U is het wezenlijke van eenheidsbec·
grippen in de biologie, dat zij abstracties van bepaalde gehelen, die dis~
continu met. andere gehelen of met elkaar verbonden zijn. Als voorbeeld kiest
U het soortsbegrip, U meent, dat het begrip soort in de idiosystematiek al~
leen daar goed bruikbaar is waar men discontinue overgangen kan aangeven, en
U geeft daarbij tevens aan het soortsbegrip een genetische basis, hetgèen
lang niet alle taxonomen met U eens zullen zijn.
U poneert verder, dat de grenzen van de soorten over het algemeen objectief
in de werkelijkheid gegeven zijn. U laat echter, zoals U zegt, in het midden
dat er over de mate van discontinu! tei t verschil van mening kan bestaan, <doch
in wezen gaat het nu juist hierom. Wat U verdedigt, l:ijkt mtj neer te komen op
r:r.•. een bepaalde ziensw:jj ze in de taxonomie, door H, C. D, de Wit onlangs "presence~
'
absence~methode" aangeduid, Vele taxonomen geven hiertegenover de voorkeur
aan de typologische methode. Deze gaat er van uit, dat de eigenschappen der
objecten, die de natuur ons biedt, continu verbonden zijn door reeksen van
tussenvormen of liever door gradH~nten, maar dat het desondanks zeer· goed mo~
gelijk is, bepaalde typen te onderscheiden, waarin een aantal kenmerken ver~
enigd zijn, Het is de combinatie van kenmerken, waarin het ene type van het
andere verschilt, ook al gaan de afzonderlijke kenmerken veelal geleidelijk
in elkaar over, M.en moet daarbij jegens deze overgangen geen st ruisvogel po~
li ti ek bedrij ven, maar hen bij zondere aandacht schenken met behulp van nuan~
ceerbare .ordeningsbegrippen, die naast de oudere classificatorische begrip~
pen steeds meer aan betekenis winnen, Hempel en Oppenheim hebben in hun voor~
treffelijke studie "Der Typusbegriff im Lichte der neuen Logik" reeds in 1936
uiteengezet, dat de nieuwere logistiek de g·;rondslagen biedt voor deze orde35

ningsbegrippen. Als voorbeeld in de geobiologie van een eenheid, gebaseerd
op een geleidelijke overgang, een gradient, noem ik U het cline~begrip van
Huxley; nat onafhankelijk van de gedachten·:''lan Hempel en Oppenheim is opge~
steld.
Deze zelfde typologische gedachtengang ligt nu ten grondslag aan de onder~
scheiding van plantengezelschappen. Het is de combinatie van soorten -de
combinatie in qualitatief, quantitatief en structureel opzicht - die het ene
type van het andere onderscheidt, ook al gaan de afzonderlijke soorten tot in
deze of gene andere plantengemeenschap door, zodat de typen niet scherp tegen
elkaar z:i;in af te grenzen, De grotere of kleinere discontinu! tei t, die de onoo
derscheiding van vegetatietypen mogelijk maakt, en die men ook kan fannuleren
als het meer of minder constant zijn der plantengezelschappen, wordt bepaald
door de meer of minder hechte en gecompliceerde structuur dezer gezelschap~
pen, door de meer of minder lange duur van het bestaan der concrete phyto·coenosen zelf, door het al dan niet aanwezig zijn van bepaalde overheersende
beperkende factoren ~ master factors ~ in het milieu, en door de grotere of
kleinere variabiliteit dezer dominante factoren. Het onderzoek naar de oor~
zaken van deze grotere of kleinere variabiliteit der vegetatietypen is •
zichzelf reeds van groot belang, Gezelschappen, waarin een of meer der ge ·
noemde voorwaarden in hoge .mate vervuld ziin, vertonen een voldoende constan--tie om als associaties te kunnen worden beschouwd. Hiertoe behoren ongetwij~
feld niet de meeste vluchtige verlandingsstadia van het telkens zo sterk door
de mens gestoorde brakke en zoete water, d:l:e door U in het bijzonder bestucdeerd zijn, een omstandigheid, die Uwietwat eenzijdige kijk op deze materie
verklaart. Daartegenover zou ik U als voorbeelden van gezelschappen met een
betr-ekkelijk constante samenstelling willen noemen; het Salicornietum en het
Puccinellietum mari timae van de kwelders, het Arrhenatheretum van de hooi~
landen, het Ericetum- Rhynchosporetum en Calluneto~Genistetum van de heiden,
het Curvuletum en het Caricetum firmae van de alpiene zone, alsmede de meeste bosassociaties. De variabiliteit, die ook binnen deze associaties bestaat
kan tot haar recht komen door een andere onderverdeling, zoals reeds sedert
lang geschiedt, en waarbij men er m, i- toe zal moeten overgaan, naast clas~
sificatiebegrippen eveneens ordeningsbegrippen toe te passen van het clinetype, die het mogelijk zullen maken, ook vloeiende overgangen te beschr:ij ven
Wat verder Uw protest tegen de kensoorten betreft
Wanneer U de recente ontwikkeling van de Frans--Zwitserse school nagaat, zult
U zien, dat daarin steeds minder waarde wordt gehecht aan afzonderlijke ken-merkende soorten en dat men daarvoor in de plaats zich gaat baseren op be~
paalde combinaties van soorten, die als combinaties karakteristiek zijn.
Ik zie dus geen enkele reden, waarom men op grond van de typologische idee
geen plan tengezelschappen zou kunnen onderscheiden die een meer of minder
constante darneustelling vertonen, ook al gaan deze gezelschappen in feite in
elkaar over. U moet deze gezelschappen beschouwen als stepping~stones, waarA
mede men een voor ieder verder onderzoek noodzakelijke orde in de veelhei~
van verschijnselen brengt.
U merkt op, d-at soorten, die bij ons bijna uitsluitend tezamen voorkomen, in
andere delen van geheel Europa geheel andere plaatsen temidden van de vegetaties innemen, en U beschouwt dit als een bezwaar tegen het werken met asso~
ciaties, Ik zou integendeel willen constateren, dat de studie 1/anhet zeer be~
langwekkend,e door U bedoelde verschijnsel eerst goed tot haar recht komt dank
zij het associatiebegrip, Dat bv. Orchis morio in Midden~Europa tot in Zuid~
Limburg kenmerkend is voor het Mesobr-ömeturn, daarentegen in Westo·Frankr:ijk en
in ons Waddendistrict voor het Calluneto~Genistetum, is een bondige en duide~
lUke fonnulering voor .. een verschijnseL dat zonder het gebruik van het asso~
ciatiebegrip onduidelijk of zelfs onopgemerkt zou zijn gebleven, terwijl men
nu enerzijds de met het klimaat samenhangende verschillen in oecologische
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amplitudo van deze plant scherp aangeeft, anderzijds de aandacht vestigt op
een overeenkomstig atlantisch karakter van West~Frankrijk en ons Waddendis~
tri ct.
Ik ben het geheel met U eens, dat de vooruitgang van de wetenschap geremd
wordt, wanned!r men het associatiebegrip ook toepast daar, waar het fictief
wordt. Men dient zich in zulke gevallen op sociaties, dus op dominantiege~
zelschappen, te baseren, dan wel op f.requentiegezelschappen of op andere w:ljc·
ze onderscheiden vegetatietyp en,. Iedere dogmatiek it=? hier uit den boze. Ik
kan mij volkomen verenigen met Uw opvatting, dat ons einddoel niet moet zijn,
associaties te onderscheiden, maar de biocoenologische verschjjnselen en pro~
cessen te bestuderen, Mjjn overtuiging is, dat een eclecticistische* analyse~
methodiek hiertoe de beste kan.sen biedt. Het is voor het gestelde doel even~
min bevorderlijk, het systeem van de Fr·ans~Zwi tserse school star toe te pas~
sen op het gehele vegetatiedek als het er bevorderlijk voor is, het kind
met het badwater weg te gooien door het associatiebegrip af te schaffen en
zich d\ra:rr,•-<re iedere gelegenheid te ontnemen tot een geografische en oecolo~
gische vergelijking op grotere schaal dan binnen êên moeras, polder, eiland~
je of· ven,
Samenvattend moet ik tot de conclusie ·komen. dat Uw toelichting mij niet van
de juistheid van Uw stelling heeft kunnen overtuigen, De praemisse, waar U
op doelt, is eigenlijk deze, dat de onderzoekers der Frans~Zwi tsers1~ sch9ol
uitgaan van de in de vegetatie aanwezige discontinu! tei ten en daarop een ve~
getatie~typering baseren, U stelt, dat deze discontinuitei ten irreî:lel zijn,
omdat de typen niet scherp tegen elkaar zijn af te grenzen, Ik heb hiertegen
aangevoerd, dat het een in de typologische wetenschappen al gemeen gangbare
methode is, typen te onderscheiden· ook daar waar hun grenzen niet scherp zjjn,
en verder, dat de vegetatie over het algemeen voldoende discontinul tei ten ver~
toont om tot het opstellen van typen te kunnen overgaan, Ik kan derhalve de
onjuistheid der bedoelde praemisse niet inzien. Gaarne zal ik Uw antwoord
hierop vernemen.

111, VERDEDIGING
Zeergel eerde opponens.
Ik wil mij beperken tot de voornaamste punten van Uw betoog. Allereerst dit,
U houdt mij ten goede, dat ik temidden van de nuanceringen binnen de Frans~
Zwitserse school het werk van de energieke, leidinggevende motor van deze
school, Dr. Braun·oBlanquet, als norm heb aanvaard. Doen we dat niet, dan gaan
we m.i. ·verstoppertje spelen. Het gaat om de vraag welke praemissen eigenlijk
onbewust aan dit werk ten grondslag liggen. Zijn deze przemissen, axioma's,
juist? Blijkbaar zijn we het over het aantal en de juistheid van deze prae~
missen nog niet eens.
Ik handhaaf in de eerste plaats de stelling dat de analogie organisme ~ bio~
coenose bij· Braun wel degelijk een rol speelt, hoewel hij dit niet tot in het
absurde doortrekt, Een plan tensociologische opname van minim]lmgrootte speelt
in Brauns gehele systeem de rol van individu, M i.· is een opname echter niet
meer dan een soort bemonstering van een bepaalde vegetatie. Elk monster is
iets essentieel anders dan een individu van een organisme.
Een tweede praemisse is dat we een aantal van dergelijke monsters, verenigd
in een tabel als een re~He eenheid in de systematiek mogen opvatten, analoog
aan de soorteenheid. ·"Assoziationstabellen repr'ltsentieren die realen Einheite
der Gesellschaftssystematik, sie sind unentbehrlich zum Aufbau eines Gesell~
schaftssystems", lezen we in een artikel van Braun in Vegétatio van dit jaar.:
Maar, vraagt U nu, kunnen we geen vegetatietypen onderscheiden volgens het
zelfde typologische principe als in de idiosystematiek wel gebruikelijk is?
• Eclecticisme is: onderzoekt slle dingen en behoudt het goede (dus zonder vooropgezette keuze of beperking).
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Kunnen we die typen dan geen associaties noemen en officij:gle namen geven?
zoals u in mijn manuscript van de vegetaties van het Kortenhoefse plassenge~
bied gezien hebt, beschrijf ik zelf ook vegetatietypen op grond van het op
de voorgrond treden van bepaalde combinaties, die hoogstwaarschijnlijk door
zgn. "master~factors" b:ijeen gehouden en tot op zekere hoogte bepaald worden:
verzurende werking van massaal optredend veenmos, beschaduwing door bomen e. d, ·
Maar voor mij zijn deze typen dermate diffuus en tevens locaal bepaald, dat
ik ze geen sterker eenheidskarakter wil toekennen dan ze in werkeUikheid b~~
zitten; ik heb ze zoveel mogelijk adequaat proberen te beschr:ijven. :Een der~
mate stringente indeling en naamgeving als in de idiosystematiek rechtvaardigen vegetatiebeelden ons m,i, ·niet, In het woord vegetatietypen zit dus niet
meer dan: locale combinaties die als stadia van relatief evenwicht in de successie opgevat kunnen worden. In ruimte en tijd beslaan ze grotere afstanden
dan de snellere tussenstadia. In andere vegetaties liggen de zaken m, i. niet
wezenlijk anders.
Het typebegrip vari de morpbologische systematiek in de idiobiologie zou ik
met A, Meij er als axioma van die wetenschap willen opvatten, type in de zin
van bouwplan, als abstract thema waarop in de realiteit variaties mogeli.J.ik
zijn, ·Het behoeft toch geen betoog, dat achter dit begrip meer zit dan in W:
vergelijkende plantensociologie achter het begrip type in het woord vegeta"·
tietype. Een ander woord is m. i,: in het laatste geval op zijn plaats, maar
voorshands zou ik dat niet kunnen geven. Ik zou in dit verband nog de nadruk
willen leggen op het locale karakter van vegetaties . Dit berust voor een groot
deel op de directe invloed van locale milieuverschillen en op plaatselijk verschillende historische, d. w. z, "einmalige" gebeurtenissen, het toeval bij de
verspreiding van bepaalde organismen, accessibili tei t, de mate van bereikbaar~
heid van de plek.
Deze invloed is van geheel andere aard dan in het kader van de idiobiólogie,
zij het niet. zonder samenhang daarmee. In de idiosystematiek is een eerste
indeling het meest objectief als we ons voorlopig van de plaats van de aarde,
waar de individuen, die we bestuderen, niet te veel aantrekken, De eigen vormgeving is hier primair, het milieu secundair van invloed op de constellaties
die we bestuderen. Eigenlijk is dat in de phytosociologie net andersom, daar
is het milieu primair van invloed op de constellaties van vegetaties, hoewel
het ook heinvloed wordt door de levende organismen zelf. Hier kan, jamoet de
oecologische, de geographische beschouwing zich niet te veel aantrekken van
systemen, Weer zien we, dat de sociologie in een eigen, "hoger" vlak ligt. Daar
komt nog iets bij, Binnen dit vlak zijn de relaties tot op zekere hoogte van
een vloeiend karakter in overeenstemming met het primair bepalende.
Aan alle systematiek kunnen we twee principes ten grondslag leggen, het schei~
dende en het verbindende, het eenheidsprincipe en het serieprincipe. Het serieprincipe kunnen we symboliseren als het zetten van punten op een rechte
lijn, het eenheidsprincipe als het onderscheiden van termen in de reeks vaA
gehele getallen. In bepaalde relatiegehelen moeten we m.L niet scheiden wain wezen onscheidbaar is, of al thans de betrekkelijkheid van alle bepaling
hierin inziem
Op grond hiervan kunnen we binnen successiereeksen horizontale scheidings~
lijnen trekken, daar waar werkelijke discontinu! tei ten in de natuur gegeven
zijn. Objectieve verticale lijnen zijn alleen goed gefundeerde geograpbische
discontinu! teiten. Binnen die verticale l:ijnen is elke .extra :liJn zuiver sub~
jeetiet bij afspraak bepaald, bv. zoals de grens tussen zwak~ en matig brak~
water binnen de reeks van zeewater tot zoetwater. Wat ik dus zou willen is
een geheel laten vallen van de indi viduali tei tspraemisse, het invoeren van:
een betere, meer adaequate bemonsteringstechniek, het naar voren halen van
het serieprincipe en het niet te veel gewicht hechten aan locale vegetatie~
typen als basis voor een systeem. M.i. zal met een dergelijke emancipatie de
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Frans-Zwitserse school van de plantensociologie verder geen reden van bestaan
hebben, ·Graag zou ik van U vernemen in hoeverre U zich met deze zienswij ze
kunt verenigen. ·
IV. REPLIEK

j

Hooggeachte promovendus,
Met genoegen heb ik uit Uw repliek vernomen, dat U mij toegeeft, dat er wel
degelijk re(He discontinuïteiten in de vegetatie aanwezig zijn. U spreekt
zelfs van objectieve horizontale en verticale scheidingslijnen, waarmee U dan
de meer edaphische resp. meer klimatologisch-topografisch bepaalde scheidingen
bedoelt, Ik ben het volkomen met U eens, dat het onderscheiden van vegetatietypen zich op deze grens moet báseren. Ook wil ik niij- gaartieaansluiten b:ij Uw
opmerking, dat de basis van het blocoenologisch onderzoek gelegen moet zijn
in lócàle onderscheidingen en dat men riiet tè veel waarde dient te hechten aan
een op deze basis opgebouwd vegetatiesysteem, dat de pretentie heeft, algemene
geldigheid te bezitten. Eeri dergelijk systeem moet slechts een hulpmiddel bl:ijven. Ik kan evenwel niet inzien, waarom de Frans-Zwitserse school geen ·reden
van bestaan meer zou hebben, wanneer wij ons op deze grondslag plaatsen, Het
Cfkomt mij voor, dat U door het doen van deze uitspra'ak jtiist'dè bèHngrijltste
--- aspecten van de werkwij ze en de grondslagen van deze school veronachtzaamt.
I-kt zou ons evenwel te ver voeren, daar nader op in të gäan; het was mij er
hedenmiddag slechts om te doen, U een blijk van mijn belangstelling te geven
en U in Uw nieuwe werkkring van ganser harte dezelfde werk- en denkkracht toe
te wensen als U in het vaderland hebt ontwikkeld.
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CONTINU OF DISCONTINU?
door les S,Zonneveld
In Kruipnieuws van februari 11. geeft Jan van Donselaar een_ cri tiek op Wim
Meijer wat betreft zijn zienswijze op het associatiebegrip, Wim Meijer beweert, dat men net zo veel associaties ka_n beschrijven als er punten op een
rechte lijn z:ijn en dat dus de overgangen tusseri die associaties volledig continu zijn. Daarom zou het onderscheiden van associaties waardeloos zijn en
doet men beter juist de verschuiving in soortensamenstelling in afhankelijkheid van het milieu als uitgangspunt van zijn studie te nemen en niet meer
een statisch begrip als een plantengemeenschap (associatie). Van Donselaar
stelt hiertegenover, dat de associaties.:. discontinu in ëlkaar overgaan: ·en dat
daarom juist het onderscheiden van associaties zin heeft. ·
In de klassieke vegetatiekundige literatuur van de Frans-Zwitserse school
wordt de discontinul tei t van de vegetatie, al of niet stilzwijgend, aangenomen. Men maakt dikwijls de vergelijking met de botanische systematiek, waar
een dergelijke discontinul telt in de meeste gevallen, ondanks/ het bestàan van
al of niet- schijnhaar continue overgangen, evident is. Van Donselaar sluit
dus' aan bij de '''klassieke" opvatting.
Nu heb ik, zonder de pretentie te hebben, ook maar een min of meer' volledig
overzicht te bezitten en over alle literatuur, nimmer een exact bewijs gevonden voor een algemeen optreden van eën dergeliJKe discontinul tei t tussen
plantengemeenschappen,- In eigen onderzoekingen iri het get:ijdegebied, op zand"
verstui vingen, in heidevennen en bossen; heb ik ook in het algemeen geleidelijke, continue overgangen in soortensamenstellingen kunnen ·vaststellen (Om
alle misverstanden te vermijden zfJ duidelijK gésteld, dat het hierbij gaat
om ·overgangen tussen abstracte syrisystematische vegetatie-eenheden. In het
veld 'kómt men natuurlijk al tijd discontinue overgangen van\ de ene concrete
vegetatieplek (associatie-individu) in de andere. Denk maar aan een landschap
met akker-, weide-, bos"; en heidepercelen).
'
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Het ]s ook moeilijk om je een duidelijke discontinue overgang te dénken bij
veelsoortige associaties, zonder duidelijk het vegetatiebeeld beheersende,
dominan teri, Immers, de wederzijdse invloed van vele, op elkaar inwerkende,
soorten bewerkt een dusdanige complexheid van acties en reacties, dat het moei~
lijk wordt om nu een plaats te denken, waar plotseling een belangrijk aantal
acties ophoudt en andere beginnen, want dit laatste moet toch als de oorzaak
van discóntinuiteit besèhotiwd worden, Veranderingen in het abiotische milieu
zijn immers in het algemeen continu te d.enken, In soortenarme vegetaties,
vooral in die, waar enkele sterk dominerende soorten in hoge mate het milieu
bepalen, is vaak wèl van discontinu! tei t sprake, . Vrij duidelijk is dit in de
Phragmitetalia, Een facies van riet herbergt vaak een discontinue, afwijkende
ondergroei ten opzichte vab bv, een gemengde vegetatie, waar bièzen, lisdodden
en dicotyle planten nede de hoofdmassa van de vegetatie ui tinaken (Phragmited~
sociaties ·in.de Biesbosch),
Nu wil het geval echter, dat dergelijke, door dominantie veroorzaakte, ver~
schillen in klassiek Braun~Blanquettiaanse ziri vaak niet op associatieniveau
onderscheiden worden, Dominantieverschijnselen toch worden liefst als facies
of hoogstens als variant ·beschouwd, Bii soortenrijke en hoger ontwikkelde ve~
getaties kan soms een zekere dfscóntinuitei t worden vastgesteld, bv. het v e .
schil tussen bos en niet~ bos; maar ook hier zijn di verse overgangen denkbaar,
denk maar aan bosranden, kreupelhout, hagen en heggen, Binnen de bossen zijn
voorts ailerlei overgangen denkbaar, zie o, a. de tabellen van Meyer Dreès,
1936,
De in de klassieke literatuur voorkomende, prachtige discontinue tabellen Ie~
veren geen enkel bewijs voor het 'discontinu zijn van o"il:iirgangen, Deze.ziJn
immers alle opgesteld uit zorgvuldig uitgezochte vegetaties (De voetnoot op
blz,8I in Braun,Blanquet ~ 1951 ~is in dit verband veelbetekenend), Bóven···
dien zijn alle overgangsvegetaties geschrapt. Dit laatste vaak met de, op
juistheid oncontroleerbare opmerking· ''kennelijk" waren die opnamen niet ho~
mageen ~ Zie in dit ·verbánd o, <l-· Sissingh 1950, die vermeldt. dat hij ca,
300 van de 700 opnamen niet kon gebruiken, Ondanks deze selectie staan in zjjn
tabellen nog di verse opnamen, die behoren tot een overgang tussen verschillen~
de docir hem onderscheiden associaties;. verbonden, etc. In d e tijd, toen nog
niets beschreven was en men nog vrjj kon kiezen. leverde het bestaan van over~
gangen riièt veel moeilijkheden op, Naarmate de terra incogni ta inkrimpt, kr:ij gt
men steeds meer met de overgangen te maken en wordt een scherpe afbakening der
grenzen der eenheden meer ·en meer noodzakelijk, In het bij zonder bij het ge~
detailleerde karteren wordt men gedwongen het brede gebied der overgangen
(dat blijkt te bestaan) op te delen in scherp gedefinieerde eenheden, ·
Iemand, die karteert en dus niet vrij is in het uitzoeken van opnamen, waar
alle (deels bewust of onbewust) van te voren uitverkoren kensoorten Oiefst
zeer zeldzame, floristisch interessante planten} in staan, wordt met zijn
neus op de universele 'coritinuiteit gedrukt, Zonder te ontkennen, dat discon.
tinuiteit optreedt, wil ik dus stellen, dat deze minder algemeen is dari èon"
tinui tei t, Wat dat betreft ben ik het dus niet. eens met Jan· van ·Donsela.ar.
Maar wil dat nn zeggen,. dat ik Wim Meij er steun. wanneer hij beweren zou, dat
het onderscheiden ·van vegetatie~eenheden onzin is, omdat er geen disconti.nui"tei t bestaàt? ·voor iemand, die karteert zou dit wel een ondenkbare redenering
z:ijn. Alle wetenschappen toch moeten beginnen hun materiaal "aari te vatten'',
Een glad continu gloeiend voorwerp kun je niet vastpakken. ·Er moet een ''oor'',
een handvat (een discontinu ding) aan gemaakt worden, Een gladde ijswand kan"
je pas beklimmen, als je er treden in hakt, Een ·krómme kan je pas berekenen.
wanneer je hem, desnoods via differentiaalbèrekening, in oneindig kleine stuk~
jes snijdt;
Zo is het ook met het vegetatiedek, Als je blijft zweven in algemene tenden~
ties en niet het mes er in zet, kom je tot weinig,· Tot de belangrijkste me~
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thoden van onderzoek behoort het karteren en het berekenen van levensvannenspectra e.d.· Dit is niet mogelijk, zonder dat je het vloeiend verlopend vegetatiedek in stukken snijdt tot plantengemeenschappen. Goed, je kan voor je
eigen terrein zo'n indeling maken, maar heeft een algemeen wereldw:i;ld systeem
zin? Inderdaad is dit een vraag, die je, als je de stortvloed van nieuwe as~
sociaties beziet (vooral voorzien van een levensgrote auteursnaam er achter!;
ass.novum staat buitengewoon geleerd), wel eens ontkennend zou willen beant~
woorden, Maar toch als ik de letters Q, B. en Q. C, opschrijf, krijgt iedere
vegetatiekundige een bepaalde gedach tenassociatie, die een, zij het min of
meer globaal idee geeft van wàt wordt bedoeld,
De omstandigheid, dat door, begrtjpel:ijke, menselijke ijdelheid uitwassen ont~
staan, maakt nog niet, dat het opbouwen van een systeem van plantengemeenschap~
pen waardeloos is. Laten we echter hopen, dat de nieuwè generatie sjoccers zich
niet te veel zal bezondigen aan het publiceren van dure geleerderige namen,
zonder· een achtergrond van serieuze milieustudie, of zelfs ~ dat is, hoe on~
gelooflijk het ook klinkt. ook gebeurd (zie maar in het "Overzicht'') ~van
louter namen· zonder dat zelfs een soortenlij st in de literatuur wordt gepu~
bliceerd. Ieder moet zijn eenheden zo uitsnijden uit de continue vegetatie~
~·- deken, dat h:i;l er zelf zo goed mogeltik mee werken kan, In~eling in _wereldwij~
dè systemen is van later zorg. Je alleen bepalen tot het "sniJwerk' en met de
aldus ·verkregen "vodden" andere, serieuze, onderzoekers lastig vallen door er
een systeem mee op te bouwen . is van weinig waarde.
Maar tenslotte moet er toch een meer algemeen systeem komen. De vraag, waar
je in de continue overgang nu een grens trekt, is in de meeste gevallen wille~
keurig. Welnu, het heeft dan ook vaak geen zin daar eindeloos ovèr te bek~
vechten (dit gebekvecht is overigens een sterke aanwijzing voor het continu
zijn van ove rgan g<tn! ) .
De beste houding lijkt mij nu deze· de eerste onderzoekers hebben het in dit
opzicht gemakkelijk gehad. Zij legden hun grenzen maar ergens nèer, Zij, die
later komen, moeten hun werk zo veel mogelijk, zo goed en zo kwaad als dat
gaat, daar maar aan vast breien. Slechts daar waar net-helemaal te schots en
te scheef gaat ·worden zal men ook aan het oudere werk wat moeten schaven.
Staande op de (gladde) grondslag van de continuïteit heeft het echter weinig
zin al te veel te veranderen, want '"het eind is er van weg''. en het geeft
voornamelijk ma"ar verwarring,·
Resumerend kan ik zegger!. dat ik dus .steL dat continui tei t algemeen voorkomt
en dat ik het dus in dit opZicht niet met Jan vari Donselaar eens ben, Maar
omdat ik het ook niet eens ben met zijn suggestie, dat het bestaansrecht van
associaties afhangt van de discontinuf tei t stem ik volledig in met de stelling,
dat het onderscheiden van associaties, of hoe men de plantengemeenschappen
ook noemen wiL zinvol is;. mits men met deze eenheden dari ook zelf serièuze
studie bedrij ft, Op deze wij ze onderscheiden eenheden zijn een onontkoombaar
rA uitgangspunt voor elk wetenschappelijk onderzoeker van de vegetatie, in het
bij zonder de vegetatiekartering,
L i te ra tuur:
Braun-Blanquet,J. (1951); Pflanzensoziologie Wien.
Donselaar,Jan van (1957); Eert verlate reactie op het ·Kortenhoefboek;
Krtlipnieuws, 19, 1 (10• .• 14).
Sissingh,G. (1950);
Onkruidassociaties in ·Nederland, een sociologisch-systema·
tische beschrijving van de klasse der Rudereto.Secalinetea
Br.B.'36, diss. Wageningen.
Meyer Drees,E. (1936):
De bosvegetaties van de Achterhoek en enkele aangrenzende
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ENKELE OPMERKINGEN

n:i.~~ ~EEN

VERLATE REACTIE OP HET KORTENHOEFBOEK"
door Piet Kuiper

Een eerste opmerking, die ik wilde maken, is, dat ik met veel genoegen zowel
het 5e hoofdstuk: "Waterplanten~ en oevervegetaties" van het Kortenhoefboek
gelezen heb, als de reactie hierop in het vorige nummer van Kruipnieuws. Het
is altijd prettig, wanneer mensèn, die vegetatiekunde beoefenen, hun mening
geven over bepaalde problemen van de vegetati~kunde en ons ~h.w. met behulp
van hun geschreven tekst vertrouwd willen maken met de problemen van de vege~
tatiekunde, die we in het veld tegenkomen en bij onze pogingen· flora en vege~
tatie te leren kennen en begr:ijpen in hun milieu en hun onderlinge betrekkin~
gen.
Het l:ljktme toe, dat er in dit geval enkele misverstanden zijn gerezen en ik
wil nu proberen er enkele uit de weg te ruimen,
Men moet altijd voorzichtig zijn met citaten; wanneer Win Meijer zegt: "Pas
als die planten (nL zwarte aalbes en uitgerekte zegge) in het Elzenbroek
voorkomen, noemen de plantensociologen, die nogal graag geleerd doen, het e echt "Alnetum", zal dat- wel bedoeld zijn als waarschuwing tegen de vroegeopvatting, dat associatie~individuen alleen dan de interesse waard waren, ais
vrijwel alle ken~ en differentierende soorten aanwezig waren, met het gevolg,
dat alleen floristisch r:ljke vegetaties onderzocht werden (de rest heette dan
"fragmentarisch ontwikkeld" of "verarmd"L Kennel:tik was die waarschuwing toenetertijd niet geheel overbodigi
Wanneer Wim Meij er "verzuimt" zijn vegetatiehesebrij vingen te toetsen aan de
Bestaande literatuur, dan ligt dat aan het feit, dat de bestaande literatuur
over verlandings~ en oevervegetaties in eutroof milie_u weinig nauwkeurige ge-,
gevens bevat over de verschillende associaties die we dienen te onderschei,
den, Er bestaan wel goede beschr:lj vingen van de drijftilgemeenschap (Cicuteto~
Cari ce turn pseudodyperus) en de Riet~ Matten biesgemeenschap (Sc i rpe to--Ph ragmi~
tetum) enerzijds; anderzijds sluiten enkele van de beschreven associaties van
het Magnocaricion, o, a, het Caricetum acutiformo .. paniculatae, heel slecht aan
bij de werkelijkheid,
Het is begrijpelijk, dat Jan van Donselaar teleurgesteld is dat in hoofdstuk
5 de uitstekende beschrijving der vegetaties, de beschouwingen over de oeco~
logie, de geografie, de concurrentie en. dè prioriteit, geen poging gedaan
wordt de beschreven vegetaties te groeperen in associaties en verbonden, be~
grippen, die in vele gevallen een vergel:ljk tussen verschillende geografische
gebieden mogelijk maken. Jä; de schrijver drukt het zelfs sterker uit en be-·
weert, dat abstracte eenheden onbruikbaar zjjn voor een nauwlj:eurige beschrij ~
ving van de vegetaties, beschreven in hoofdstuk 5 (vgL het gedeelte over
Stratiotes, over de drijftilverlanding en over de Carex~begroeiingen, welk
deel eindigt met: "Vervolgen we zo de Carex~begroeiingen in gedachten binnAA
onze moerasvegetaties, dan zien we ze vanaf de zure heivennen tot aan de brakW"
waterveenplassen als het ware kaleidoscopisch van karakter veranderen. Bepaal-de kleuren va!len uit, andere gaan sterker overheersen''). In de tijd van 'dit
onderzoek (de meeste opnamen zijn gemaakt van '1942 ~ 1946) lag het inderdaad
voor-de hand de moerasvegetaties te beschrijven en te benlieroen naar de soort.
die het aspect bepaalde en die het grootste aandeel in de verlanding had, Wel~
licht kminen we deze vegetaties wel met de term ''sociatie''- aanduiden en zo
spreken van de sociatie van Scirpus mari timus, van s, lacustris, van Calla
palustris, van Caréx , , , , , (ongeveer 20 sociaties van Carexo:soorten) en van
vele, vele andere soorten, Het voorkomen van deze vegetaties(sociaties)wordt
bep!>ald door de oecologische amplitudo der betrokkép soort( en), de concurren~
tie-en de prioriteit. Vooral de concurrentie en de\prioriteit moeten we als
belangrijke oorzaken zien van een mozaieksgewij s vegetatiepatroon met vaak
scherpe afgrenzing der vegetaties (bv. bij Cladium mariscus),
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In de tijd van het onderzoek leek het de auteurs nog niet mogelijk de vegetaties (sociaties) in te passen in een systeem van associaties volgens de
Frans-Zwitserse school. Nu, in 1957, zijn die mogelijkheden er wellicht wel,
Het vergt echter langdurig onderzoek eer nauwkeurig'de oecologische amplituo:
de's van de di verse, de verlanding bevorderende, soorten en hun sociaties 'bepaald zijn, alsmede de concurrentiekracht en de rol van de priori tèit, Het
bedoelde hoofdstuk 5 bevat veel waardevolle inlichtingen, die dît werk kunnen
steunen; Het lijkt mij in ieder geval niet gewenst, al deze sociaties tot de
rang van associatie" te verheffen; in de meeste gevallen is slechts één ken~
soort aanwezig (o.a. bij Cladium mariscus, Calla palustris, Carex hudsonii),
Bovendien zou het voorkomen· van een associatie in een dergelijk geval in
hoofdzaak bepaald kunnen worden door prioriteit (bv. ·bij Cladium mariscus),
Aangezien de srurienhang ·tussen vegetatie en mili.eu wel het meest bestudeerde
deel der plantensociologie vormt, is het wel wenselijk, dat bij het opstel=
len van associaties het begrip prioriteit geen rol mag spelen. Nader onder=
zoek zal yermoedelijk leren, dat enkele der tegenwoordige associaties, opge=
steld voor de moerasvegetaties, eigenlijk sociaties zijn en dus niet de rang
van associatie verdienen (bv. het Mariscetum sèrrati en het Caricetum elatae).
e5,ubassociaties zouden wellicht bepaald kunnen worden door het voorkomen van
dergelijke moerasvegetaties in verschillende terreintypen (bv. voorkomend in
het Hafdistrict, de broeklanden op het diluvium, het stroomgebied van een
beek, of in vennen), Naast deze Frans=Zwi tserse indeling, gebaseerd op het
systeem van kensoorten en differentii:îrende soorten, zal voor het onderzoek
van de invloed van de prioriteit, de concurrentiekracht der soorten,. het suc=
cessieonderzoek en de vegetatiekartering, het onderscheiden en het onderzoe=
ken van de talloze sociaties met hun overgangen van veel betekenis zijn,
De conclusie van de reactie op het Kortenhoefboek kan ik niet delen. Naar mijn
mening heeft de auteur getracht zo goed mogelijk-de aldaar voorkomende vegeta=
ties te beschrijven op een wjj ze, die zo nauw mogelijk aansluit op de bestaan=
de vegetatie. Uitgegaan werd van het algemene: 'de vegetatie van , , . , , wat
iri het algemeen een sociatie inhield van èén, soms-twee dominerende soorten,
Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de oecologie van deze dominerende
soorten (Nymphaea, Nuphar, Stratiotes, drijftilsoorten e.a.) besproken, hun
concurrentiekracht en het verschijnsel van de prioriteit. Naar de mening van
de schrijver zijn vele van de in de literatuur beschreven associaties van
weinig waarde voorde in Kortenhoef aanwezige vegetatie (en daarniet alleen!,,
Een betere opzet of enkele verbeteringen geeft de schrijver echter niet aan;
daarvoor duurde vermoedelijk het onderzoek te kort, was de plantensociologi=
sche ·wetenschap nog niet ver genoeg gevorderd, en als wellicht voornaamste
reden heeft de schrijver weinig behoefte a:h de opstelling van een abstract
systeem van associaties als hulpmiddel vcior het vegetatiekundig onderzoek,
welk systeem ili vroeger jaren soms al te dogmatisch is toegepast (vgL in dit
A verband het ei taat over het "echte Alnetum" in de aanvang van deze opmerkin=
wgen).
/
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SUMMARY
JOOP KLEUVER~ Sorne rernarks on Ameland, especially the heath near Ballurno
Same differences between the heath~vegetations of the West Frisian Islands of
Ameland and Terschelling are described. Oxycoccus macrocarpus, very common
on Terschelling, is absent on Ameland. Empetrum nigrum ai:J.d many Cladonia~
species .ar_e very important elements.of the heath on Terschelling, on Ameland
being le'ss important." Rosa spinossima was found only outside the hëath ori
Ameland, on Terschelling this species grows within the heath. Gentiana pneu~
monanthe, however, ;i:s very common in the wet heath on Ameland, but was not
found on Terschelling.
A certain similarity is noticed between the heath on Ameland and inland heathvegetations e.g. "ón the Veluwe ("Gelders district"), Salix repens, however,
indicates the typical dune~heath character of the vegetationon Ameland.
CONTINUITY AND DISCONTINIJITY
The article, written by Jan van Donselaar and publisbed in the previaunumber, has elicited responses of some readers. In the next number a general
summary of these and po ss i bly followirig responses Will be gi ven,
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