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ONDERZOEK VAN DE VEGETATIE IN VERUmBn, HEDEN EN TOEKOliJST •

•

Victor \vesthoff.

•

Plantensociologie, fytocoenoloeie, vegetatiekunde : drie synoniemen, elk met hun voor en tegen in het gebruik. "Plantensociologie" was
van ca. 1920-1940 de gebruikelijke aanduiding in V/est- en Hielden-Europa ;
het tegen deze term aangevoerde bezwaar is, dat hij een niet-bestaande
analogie suggereert met de sociologie van de mens en van de hogere dieren,
studierichtingen die tot een ander wetenschapsgebied horen en er andere
vraagstellingen en me.thoden op na houden. "Vegetatiekunde", de tecemwordig
in Nederland en Duitslanel ganebare term, heeft het grote bezwaar, dat er geen
engelseen franseequivalenten van bestaun. "Fytocoenologie", cle in de oosteuropese bnden en in de Sovjet-Unie gebruikelijke term, is m.i. cle beste
aanduiding, maar is ten onzent nu eenmaal •·reinie bekend, en ook de AngloAmerikanen (·.mr:.rover straks meer) kijken vreemd éi.an tegen ''phytoceno~Of':Y'~.
Het object van deze tEek van tratenschap is cle fytocoenose of plantengemeenschap. Hoe11el er in de klassieke oudheid al namen Vé'n plantengeTIGé;nschappen beston,1_&n (zoals "::;inf;tvr1" en "olivetum"), en hoe~..rel Flörke al in 1800 de
eerste 1·1etenschappelijke beschrijvinG van een plantenger1eenschap t;af, nl. van
een "Schneetälchen" uit de Alpen, duurde het toch tot de t\-rinti&ste eeuvr vóór
de fytocoenologie zich ontwikkelde tot een af:3onderlijke tak van Hetenschap
met eigen vraaestellingen en methoden. De klassieke onder"~oekint;en van Zï-Ti tserse graslanden door F.G. Stebler en C. Schrötcr (1893) m.'l.ren hiervan l{et uitgangspunt.
3ij bui tenstaanders, 1vaaronder vle ook veel biologen r-weten rekenen
die '.-rel de klok hebben horen luiden maar de klepel niet v<et~m te hangen, bestaD.t
het hardr:.ekkig misverstand, d<it "vegeta tiekunde" (etc.) bestaat 1.ü t het classificeren van plantengemeenschappen, dus het opstellen van erm systeeD van vegetatie-eenheden. Dit komt op hetzelfde neer als 1mnneer r'len zou menen, dat "plantkunde" identiek is aan "plantensystematiek". \-lij kunnen bij de bestudering van
afzonderlijke planten, dan wel van de populaties of de soorten waartoe deze behoren, uiteenlopende vragen stellen, die tot verschillende "onder1vetenschap1~en"
van de plantkunde geleid hebben : de bestudering van de vorm (Dorfo1ogie), de
functie (fysiologie), de verandering (ontogenie), de verbreiding over de aarde,
(chorologie), de erfelijkheid (eenetica) en de betrekkingen met het milieu
(oecologie). Gelijksoortige vragen kan men stellen bij de studie van de vegetatie, en vegetatiekunde is dan ook heel wat neer dan de classificatie van veeetatie.,.ecnheden, syntaxononie eenaamd. We kunnen onderzoeken hoe een plantengemeenschap is 01)gebouvrd, en hoe die structuur te verklaren is uit de verschillPnde
vitale eigenschappen (met een modewoord : de "overlevinGé~.".stra tegiei~n") der
samenstellende soorten, zmrel als uit de invloed die deze conponenten op elkr,.ar
uitoefenen. vle kJ,mnen onderzoeken hoe plantongemeensdtal1pen in de loc,p van de
tijd veranderen, hoe zij ontstaan en vergaan (succesie), en Helke wetmatigheden
daarin zijn te onderkennen ; vle kunnen de betrekking<m tussen plantengemeenschap
en milieu bestuderen (synoecologie), en deze t~gevens enerzijds gebruiken on de
stof- en energiekringloop binnen een oecosysteem te onderzoeken ("eco-energetica"), anderzijds om het ontf;taan en functioneren van de veeetatie..:.structuur
beter te begrijpen ("eco-infornatica"). \'Je kum\en ons de vraag stellen hoe plan-
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ten-t;fWlecnschap;::c~n ovFr de uarde VHrbrtüd ~~lJn, ht;tge•m bv. :~l,Jll to''l'H:3:JÜJfS
vindt in vegetatie-kartering. En ,ja, inderdéJLd kunr'_tm wu vegtJ tati<;:J ook cl<•:o:;lfic<:ren, in e.::m syste•-:In onderbrengen ; I1ttètr dat zien He :;lr;clète3 nlu t~Ón der
onderdelen v;-m het vak, en zeker niet uls een soort "c;indctncl", vu•:leE:r ul~> e•,n
onmisbaar hulpijidd el VOt• r synoecologie, succe:ié:it~-~Jtudi f1, en dt:: tu'" .flli~.:;sing van
de vegeta ti_ekund•; in }i, u]- en ho:3LOlw, na tlJ.la·bdJOud f)Jl milieubc;ht~(:::-·.
Dêi L de~ vegeü-t tinkunde in vJehmsd1ap~HÜ ijkt: kringeL in ons land nit!t
al tijtl het juiste u<~e;rip en de te vervmchten ~w-:,rderinc; ontrno("t, is grotendeels
hieraan te wij ten, dat de neder land se wetenschap zich ~;inds de twet.;de wereldoorlog volledie op de anc;lo-amerikaanse georiënteerd heeft, en dat de plantensociologie (of ve~etatiekunde) in Engeland en Amerika nauwelijks een erkend eieen
vakgebied is. Zeker worden er in Engeland en Arnerika vegetaties bestudeerd, in
vele opzichten vollediger en grondiger dan in het betweteric;e Nederland ; maar
men rekent daar dit onderzoek tot de "ecology", een verzamelbegrip waaronder :>;m·rel
dateene valt vmt vlij "oecoloc;ie" (der afzonderlijke planten) noemen als de hele
vegetatiekunde (soms als "vegetation ecology" onderscheiden). "Ecology" wordt
gemakshalve wel gedefinieerd als ~th.,t onderzoek Yan oecosystemen", maar dat is te
beperkt ; het oecologisch onderzoek van afzonderlijke soorten valt er immers ook
onder. Het beste Nederlandse (en Duitse) equivalent voor hetgeen de Anc;lo-Anerikanen "ecoloc;y" noernen is "geobotanie" ("Geobotanik"), een term o.a. c;ebruikt in

•
•

•

•
de na~1m van twee internationaal befaHmde onderzoeks-ÜJstel1inc;en op dit ge bied :
het geobotanische instituut van de Eidgenössische Technische Hochschule te Zürich
en het "Station internationale géobotanique méditerranéenne et alpi11e 11 te
MontpAllier.
De eerste opgave van iedere wetenschap is, ha~tr objecten van onderzoek
te leren kennen en te beschrijven. Daarrnee is de vet,reta tiekunde in Europa, en
sinds 1928 ook in Nederland, dan ook begonnen. Dankzij een t'~Toot aantal studies
van de gezamenlijke Nederlandne vegetatie-onderz;oekers hebben wi,j onze schorren,

- 4

duinen, Iaoeras:Jen en rietlanden, akiecru on ruderale begroeiingen,
gra3lan"len, l1eiden er1 bo~_~,Jun a~.LL·LllG lc~rtjll k.enuc~r:, t"-.n_ fJJHÜdlk::> ·~it! t~-=-t~~:..n_;,.ri.t.j,:·.hcd.d.
die veel l~·edL:..l:la.ndex·~ llU t]t;n:~l~·;.é:..l 1~tH1_GlC~~l~t (al~-3 (:r t\·1(~:-~: ~Je:~le;rl~d:J . f-: ~~~ iJj_Jc;_;:?. ~-~J..~J:.
•
.,
'
1
.
,
l .
. .
stichten ze e;_~n_ 11l8U'v-i8 ~-~E~rjc,. EJ.S er c rlf:: Zl(.Jn ec·r1 politieke partij), ~ijn we ~r
tûr!~l Ot~·~{ l""f:!::lolijk i:n. t_:;0o3lt~,~iJd, dc'"arbit.i een b.~i.IlSll..:.iting· up ~J;_,~ -~.:·r~<'::r·;_~!_r:.Llu_~-~-::.:.~1

k;~elders,

cebrtlikt-~lij1~:e hy~tOei:I

te

}ltir!dllUVf:Il,

zodat

il17;erntlti0~1t~le V~~.r{~eli~~:bh:·1.rf·J.!:i.'.l f~1'".!

toetsine \ran t;eeevens (een eer~J1.~3 f~is voor iecieJ... e vieteJlf3eh~..ï.p) rr:ogel~~~t.jk b1..ijvr;;n,.
\Ie willP-n nu echter niet verder ingEum op hf·}tgeen ber,_ükt >rerd, naar
ons afvrage:1, :~n <<elke richtingen de vegetatiekunde zich, in het bij zonde.(' in
Nederland, verder kan ontwikkelen, n.a.u. ;.,relke toekomr:>t venmchtinc Je :ran o::-:.:5
vak hebben. Da~:rbij tekenen zich de volgende elf richtingen af.
1. Een verdere syster~atische ui tbomv en verfijning (detaillering) van het classificatiesysteer'l van syntaxa. 11 Plantenger:wenschappen in Nederland." van V. lie;3thoff en A.J. den Held (19ó9) is niet, zoals soL'lr:ligen schijnen te denken, een
einddoel, maar niet meer dan een mijlpaal : een noodzakelijke overzichtelijke
samenvatting van de toen bestaande kennis. Daarin vmren en zijn nog allerlei
hiaten, zoals de in de volle aandacht sta[•.nde, na9.r nog onvoldoende onderzochte
contact- en storings-geneenschappen van het Agropyro-Rur:ücion crispi, het Zil ve::.?schoonverbond. Naar ook meer in het algemeen geld.t, dat we toch te~rünste moetert
streven naar een publicatie waarin de an.n de beschrijvingen ten grondslag lie;c;erJ.de tabellen 1-mt vollediger 1vord.en 1·reergegeven ; lijsten van de ken- en differentiërende taxa benevens de costante begeleiders, ieder met een presentie-cijfer,
zijn "\-rel llet ninste wrlt men dan mag verwachten.
2. Intussen hebbrm vve·· het clan eigenlijk alleen nog maar over d&t det~l %.n ûe 'J:CE;etatie (die "taxocoenose") die uit zgn. hogere planten be<>taat, net een rn.esst~l
onvolledige toevoeging van -vmt noGsen en lichenen. De plaats vaE de lagere pLt~1ten
i~ de levensgemeenschappen is nog zeer onvold~ende bekend. Hierbij valt evenze~r
te rlenken ~1xtn r'lacro-rfunei ("paddestoelen") als aan !'!O~>sen, lmreruo/''e:c:, }i::~l>;-,J:-t'
en. ter:restrische h'"ie:-r.~eJ1_<J 11et i~-; in dit verban.d Ylel aardig OL1 te -../el.. I~e1cler:., ,:_~~:;_t;
reeds in het allereer~3te nunne~ van "Kruipniemm" (jrwrc;nn.s 1, n~~. 1) '"'·.-;1 aTtiks}_
over "paddestoelen-sociologi<;'' vJerd opgenonen ! •
3. ~oei·<el er in de ver;rtige:r jarc.m al goede _a,mzetten zijn t~mleLst tot een :.;"tu.L:..e
V9.n leVAD8geB1eenschappen in }11ln ceheel (d1lfi met il!lJeg~rip \TE-~~1 cle f~·i,lJ.llH), ~:..3 i:?l-. Ol~
dat t;7ebied r1og zec:r ·veel te onder~3ot~lce11. De diere11 die zich dHElr h.et r~c~cste vc;:_ ~:~
ler.1.en zijn dieren met enn zek:f~re e;::bondenheid ;~:in een \/tu-:; te p1el<:, die :::ie~: dus
"als pla:r~t~n. eerlrH{;·Rn", zoals niPren, sJ.a1çl::nn, SlJinr:..e11 e11
4. Be:!:l dankbe.re u~i tbrüicling ·vfln het vo:ri{~t:; pun.t is eeYl 'rerde2.. . ontlt~~c-~=:c;e:"k 'lèU~ d.•=.::
f·t::.r:ctioneJe relaties tllf3E;en -rrf~eetntit~ c~n dier~~ntJernld : di;J;~c:-~J:t~-:.ntio ( ::32.t':..dVt?::..Q~'"YY•c::-i(1""n ~) dr~t-·r
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gaE,_n, bv. üoor 1a1 tl:uJ tü,:t, en or· ver~~chillende tijdutip;)cn, te WlêLinr", tr~
branJen, te bmiFÜdt=,Jt, te plè{[;,~en. Ori~; lnnû Îf3 voor tlit onder5oe1c ~un~•tig in clit
o:vücht, ci!:d; :;i eh hiL't' r:teer dnn elders pionier-ui tua ties voordoen vr&ar "i eh snelle
veran,Ierin.::;t~n vol trekk<'n ( zeekm;t en, rivieroever:~, IJ~J:;ehwerpolde:n:, ver·lanclir~c),
:~un· :i_n zove~_'J't) jtLi..:_\t oncum~t:..c-, dat de t;rote bevnlkinec3dichtheicl en de barbo.arse

vernielzucht v:1n lwt ncderlémd.Be volk.het in stand Louden van lH~rnDnr.:mte proefvlakten bemoeilijken.
7. Ook ve.:;et~l ti t~-kartGrinrr, het in· }{b.ttrt bren~f.-?TI van planten.t~er:1eenf-3CllalJ}:~e:n,
beoefent ;:;en in ons land. al tientullen jaren, m1wr ook in dit opz:i_ch t Ü3 er nog
veel te doen. HPt. r.:.twlkt won aan~ienlijk verschil uit op v;elke [Jchat~l men dit doet
1:2500 tot 1: 1~1.0()0 ÜJ veelal gebruibllijk on levert cle beste res~llt<,ten op, ;,lé-Wr
"rOtE,"l"'G
SCt''i.lPn nod.irr
(tot 1•10Cî)
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.,_,_
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..... -~7iehte"
_._...,
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Vo <">l' ' 1 et·~-i:,,h,.';pc:; ".;.;Tl Vf'Pl Gveel kleine:::e ( 1:200.000 en :"lOC kleiner). Op grote schè.ul J:arteE:rt r:en rQe(,;Jt~ü u·;
we!"l~eli~lc a~-~n~·~ezice 'T8G'E;tatie, 01:) lclei11e sc11nul de "potentieel rJ.e,tultrlijke", ~1.-:v.~-~.
de becroei:;ng die ~üch zou ont>rikkelen uls de ter 1üaatse imferkende Eknselijkr-j
ü:vloed.en zoud.en >Wrden bef3indigd. Kort (jl~lcden is voor het eerst zo 1 n over:::icht,,-r •
kartering van de potentieel natuurlijke veeetatie van Nederland op schaal 1 :200.0CO
gepubliceerd (J.T.R. Kall:hoven, A.H.P. Sturnpel en S.B. Stunpel-Tiif.mks, IJanà.elijke
r1ilieu~ccrterine' 1 976).
s. Van groot en toenemend belang is de betekenis van veg'E! tatie-onderzoel: voor het
natuurbeheer. '-.Je hebben hier clu.s te naken met een to~gepast aspect, enerzijels van
synoecologio en succesfde-studie, anderzijds van W<t,"E: ta tie-l~n::-terine. \ie denl:err
hierbij zo1rel aan onderzoek hm behoeve van het beheer van n:·, tuurrese:rwt bon ais
aan oilieu-karterine. Inzake zulk onècerzoek neemt 1Jecî.e:"lnn:l :';et Bnge1ancl in de
~.;ereld er:n voora;msta::ncle plaats in. Het is, sedert 1945, eerst ont,,.-ikl:eld in de
toeniJalige ''letenschapJ.'eli~ke afdeling der Verenieing tot Behoud van lio.tw;_rmonu·rnenten en de afdeling Natu11rbesclierning en Landschap van het Staats~osbehoer, vnn
1957-1969 vooral door het toennalig-e EIVOl\ (H.i,jksinstituut voor Velclbiolot:;ü>ch
onderzoek ten behoe\re van he~ lJE~tU1)_r:Jehoud), en nu d.E~ O!Jhef~i.nz ~JHn dit ir10t:L tt~v.t
in 1 J69 zm1el doc•r het Rijksins tituu·c voor Hatuurbehe<n· als door de ceo"bobni:sc1-:e
of oecolotjische afdelingen der
Uriiversiteiten van Groningen,
Utrecht en Nijuegen.
9. Stef··cls r-:.8(:~r l-cor:~t ook: Dr. CiJfer
het beeld van de vegetatiek~nde
bepalen. Ten onrechte wordt door
bu.i tens taanJ.er~3 1·1 el be~;eercl cla t
"ouderwetse" :}l2.ntensocioloeie
•
"kwalitatief" was ; ze c-ebruikt al
sinds 1 C]3 k:\Yanti ta tieve sethoden.
In de la:i ts ~e l:'.·mrt eeuu zijn de
•
nu:wrieke ver1>erl:i n(js:-::Jethoden
echter veel~ijdiger geworden, vooral
dm:kzij è.t~ uitvinding el! alcer:e:r:ro
toepassing van electronisch rekentuit~· ~et e-aa.t hi~TèiJ vooral oe
vier verscl!illPnde oogelijkhcJcn
van aanpai<: : ht~"'.:: gebruik van de
COLl}m~er bij cla83ifiCéc tie ; het
gebruik bij ordinatie, een werk~ijze
waarbij niet de overeenkomsten, ~aar
juist de verschillen tussen vege ta tie-ornarn8n mwerit>.k >mr~e'1 bena(lord ; het toe
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passen van zgn. multivariate analyse-méthöderi,wàa:i-mee men o.a~
het netwerk van relaties tussen fytocoenbsen en milieufactoren
kan ontwarren; en _het opstellen van wiskundige modelle.n, die een
beeld pogen te geven, even-tïu.êel met voorspellende waarde,·van
de werking van een oecosysteem,:t .: • · • , '
10. Van een gedetailleerd specialist wordt wel beweerd, dat hij
door rJ.e bomen het bos niet meer ziet •. Omge.l<::eerd moet de plantensocioloog zich ervoor hoedf:")n, dJOo;r ,,hèt bos. de' bomen .niet neer te
onderscheiden. We mogen nooit uit het oog verliezen, dat vegetatie
tenslotte uit planten bestaat. Een dankbaar en in ons land nog
maar nauwelijks ontgonnen werkterrein (in Engeland is men daarmee
veel verder) doet zich aan ons voor, wanneer ~e d~·ver;etatie
beschouwen als een patroon van planten-populaties, en, zoals we
in de aanvang van dit stukje al stelden, de structuur van de
veeetatie proberen te begrijpen uit de eigenschappen der samenstellende soorten. Daarbij doen zich vragen voor als: hoe handhaven zich vele soorten samen in een ogenschijnlijk homogeen
milieu? Welke eigenschappen, ·ct•a• "overlevings-strategieën",
stellen hen daartoe in st·aat? 1Ioe óntwjjkèn ze elkaar in de
concurrentiestrijd, of, moeilijker uitgedrukt, welke niche-differentiatie is er tuss~nnen. ;teonQ.er;kgnnen'?.Jioe. r~ageren de
.
planten Óp v:y:r;~qhilJ,en<;le gr~d€n, väri mil~èiJ;.qy:p_çqni~k? Kunnen we
b.v. voor verw;ante soorten van één genus e,en·rëeks,<?pstellE!n van
aan veel tot weinig milieu-qyna.miek a~ngepaste soorten? (Een .
VOOrbeeld Vt'.ill ZO 1 n reekS Van 11 Veel 11 naar 11 Weinig 11 is de· reeks:
·Potentilla supina- P. anserina- P. reptans- P. tabernaemontaniI'. anglica - P. erecta, of de reeks: Trifolium fragiferum T. repens- T. pratense- T. medium- T. scabrum). We komen hier
op het terrein van de populatiebiologie, maar ook op dat van de
gen-oecologie~· die de al dan niet erfelijke verschillen tussen de
diverse populaties van één soort onderzoekt, alsmede de aard
vàn de drempels (barrières), die dergelijke verschillen veroorzaken danwel in stand houden.
11. Bij al dit. steeds minutieuzer wordende priegelwerk moeten/ we
ten!'3lotte niet vergeten, dat we in Europa, in het bjjzonder in
Nederland, bezig zijn een in vele opzichten toch reeds zeer goed
onderzocht vegetatiedek alsmaar verder uit te pluizen, terwijl de
plantengemeenschappen van grote delen van de wereld nog nau\'lelijks
of niet bekend zjjn. In het bijzonder denken we daarbij aan de
landen. van de Derde ~vereld. Meer kennis van de vegetatie zou in
die gebieden, vooral in droge streken, van groot belang zijn voor
een meer doelmatig grondgebruik en landbeheer. Ook in dit opzicht
heeft Nederland een goede traditie, die tegenwoordig vooral
gestal te krijgt in het \ITerk van het in Enschedé gevestigde
"International Training Centre" ofwel "Internationaal Instituut
voor Luchtkartering en Aardwetenschappen" van UNESCO, met een
goed uitgeruste en ervaren vegetatiekundige afdeling.
Voor de lezers van "Kruipnieuws" is tenslotte de vraag
van belang, of en in hoeverre zij aan al zulk onderzoek nog iets
kunnen b.ijdragen. Er wordt wel beweerd, dat moderne wetenschap
alleen nog maar in team-verband aan geavanceerde instituten kan
worden verricht. Dit kan al dan niet waar zjjn, het zal de
N.J.N.-er tenslotte een zorg wezen; z~n doel is niet de wetenschap
·. ·.·. ·.vooruit te brengen, . maar: op zi.nvolle en plezierige wljze door het
verrichten van·ondêrzoek, in dit geval vegetatie-onderzoek, meer
inzicht en begripJte·krijgen va;n de gang van zaken in de no.tuur en
zo mog8lijk ook eep. bijdrage te leveren die van waarde is voor het
natuurbe.houd. Nu, dat al],. es ·ka,Xl door net inslaél.n V<:l,n verschillende
van de hierboven gesch.etste richtingen van onderzoek stellig
verwezenljjkt worden., Dit g.el~dt .zeker .voor 4·,. 6, 7 .en. 8: de relaties
tussen vegetatie en dierénwe:r,f!ld, ·het onderzoek van de successie,
-vegetatie-kartering, toepass'ing
•
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passen van zgn. multJ_varl.ate analyse-méthoden,waarmee men o.a.
het netwerk van relaties tussen fytocoenosen en milieufa.ctoren
kan ontwarren; en .het opstellen van wiskundige raodelle.n, die een
beeld pogen te geven, eveniiu.êel met voorspellende waarde,· van
de werking van een oecosysteem:- .: • · • · '
10. Van een gedetailleerd specialist wordt wel beweerd, dat hij
door ~e bomen het bos niet meer ziet. Omgekeerd moet de plantensocioloog zich ervoor hoed~n. dJOo,r ,,het bos. de' bomen .niet meer te
onderscheiden. We mogen nooit uit het oog verliezen, dat vegetatie
tenslotte uit planten bestaat. Een dankbaar en in ons land nog
maar nauwelijks ontgonnen werkterrein (in Engeland is men daarmee
veel verder) doet zich aan ons voor, wanneer ~e d~·vec;etatie
beschouv1en als een patroon van planten-populaties, en, zoals we
in de aanvang van dit stukje al stelden, de structuur van de
veeetatie proberen te begrijpen uit de eigenschappen der samenstellende soorten. Daarbij doen zich vragen voor als: hoe handhaven zich vele soorten samen in een ogenschijnlijk homogeen
milieu? 'v'lelke eigens?happen~ .cpa. "ove~levi~gs-s~ratef?ieën",
stellen hen daartoe 1.n st·aat? 1-Ioe óntWJJkèn ze elkaar 1.n de
concurrentiestrijd, of, moeilijker uitgedrukt, welke niche-differentiatie is er tussE;n b,ep ;te onQ..e:r:ke.nnen? Hoe. rE?El,geren de
,
planten Óp vr;:p~q}lil~ençle .. grij.d~n, väri mi4,~èY,;.dy]1fiJ.mi~k? Kunnen we
b.v. voor verwante soorten van één genus ~en reeks.~pstelf.en van
aan veel tot weinig milieu-q.yna.miek a~ngepaste soorten? (Een .
voorbeeld van zo'n reeks van "veel" naar "weinig" is de·reeks:
Potentilla supina - P. anserina - P. reptans - P. tabernaemontani I). anglica - P. erecta, of de reeks: Trifolium fragiferum T. repens - T. pratense- T. medium- T. scabrum). We komen hier
op het terrein van de populatiebiologie, maar ook op dat van de
gen-oecölogie, die de al dan niet erfelijke verschillen tussen de
diverse populaties van één soort onderzoekt, alsmede dè aard/
.vàn de drempels (barrières), die dergelijke verschillen veroorzaken dan wel in stand houden.
11. Bij al dit. steeds minutieuzer wordende priegelwerk moeten we
ten~lotte niet vergeten, dat we in Europa, in het bijzonder in
Nederland, bezig zijn een in vele opzichten toch reeds zeer goed
onderzocht vegetatiedek alsmaar verder uit te pluizen, terwijl de
plantengemeenschappen van grote delen van de wereld nog nau\'lelijks
of niet bekend zijn. In het bijzonder denken we daarbij aan de
landen van de Derde ~'lereld. Meer kennis van de vegetatie zou in
die gebieden, vooral in droge streken, van groot belang zijn voor
een meer doelmatig grondgebruik en landbeheer. Ook in dit opzicht
heeft.Nederland een goede traditie, die tegenwoordig vooral
gestal te krijgt în het \'lerk van het in Enschedé gevestigde
"International Training Centre" ofwel "Internationaal Instituut
voor Luchtkartering en Aardwetenschappen" van UNESCO, met een
goed uitgeruste en ervaren vegetatiekundige afdeling.
Voor de lezers van "Kruipnieuws" is tenslotte de vraag
van belang, of en in hoeverre zij aan al zulk onderzoek nog iets
kunnen bijdragen. Er wordt wel beweerd, dat moderne wetenschap
alleen nog maar in team-verband aan geavanceerde instituten kan
worden verricht. Dit kan al dan niet waar zijn, het zal de
N.J.N.-er tenslotte een zorg wezen; zijn doel is niet de wetenschap
·.. ·. ·.vooruit te brenge:n, . maa:r: op zj,nvolle en plezierige wljze door het
verrichten van ·ondêrzoek, in dit geval vegetatie-onderzoek, meer
inzicht en begrip~ te krijgen va;n de gang van zaken in de natuur en
zo mog8lijk óok een bijdrage te leveren die van waarde is voor het
:n.atuurbehoud. Nu,' dat al].~s kan door het inslaan v<~n verschillende
van de hierboven gesch.etste richtingen van onderzoek stellig
verwezenljjkt worden., Dit g.el;dt zeker yoor:.4,,. 6, 7 .en, 8: de relaties
tussen vegetatie endierenwe·r.eld, ·het onderzoek van de successie,
vegetatie-kartering,· toepass'ing
·
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voor het natuur1)er:ei·;r. I~:wr het f:êll·t f:ven7.ef}l' op vu:J-c' het zr-1üed '!':1"'1 cli; pormlat:ie-biolo8:ie. l:.:en van de grootste onderzoekers Oj) dit cebir;d, rr·of. Ha:c-per
uit Bangor (i'iêüen), houdt >djn Htudenten voor, dEn een ron.u. Llatjr; !~n N·n cps-Jhrijfbo•:kje- toereikende instr.ur:wntcn zijn 0r1 op cti t terrein ondn::>~oet Üè ~v'e:trichten.
!Jatuurlijk is du:n· Pog unl if;t~J r>1w:r voor nocl:~g, LP w•tf~Yl : bnu is WITl de flort:,
E c'herrni n~üghe id, vincHnerijkhe id, geduld, na,lwkeuric werk, (~!l ui t1wudingsverrnogen. Ha'lr als we die eigenschappen niet meer bij N.J.H.-er::; zonden n.antreffen,
waar ~~;ouden ;-re ze dèm nog wél mogen verwachten ? .
Dus : veel plezier en veel succes.

Victor Westhoff .

•
•

VISIB OP

OBCOLOGIB~

Sam Segal.

Toen mij werd gevraagd een VlSlG op de toekomst van de oecologie
te willen geven, heb ik -";el geaarzeld. De situatie in dit vakgebied ia
waarschijnlijk nog nooit zo ondoorzichtig geweest als nu. Dat geldt zowel
voor het 0nderzoek waarop oecologen zich bevmgen of zouden kunr:en ue:·;ege;,,
als voor de taak die oecolocen in de ua<:.tsellappij hebben of zouden moeten
krijgen. Tien à twintig jaar geleden leek dat heel anders. Het vras toen vc.c;r
iedereen duidelijk dat de oecologie in de naàste toekomst een belangrijker
plaats zou moeten innemen, en de algemene ver1vachting was dat een strooL1 van
functies voor oe cologen zou ontstaan. Dit vïas eën van de redenen dat de studie
in de biologie enorn aan populariteit vron.
Om een visie op de toekonst te kum1en geven, moet men begrijpen wat
er nu aan de gang is. De fo'Qt die 1vij zo gemakkèlijk maken i:s dat iïe conclusieo-s
t::-ekken 1;.i t een ~3i tuatie Véèn het moment zelf en van d.e ontwik'~eling "'.;ot aan dat
moment, en dat is onvoldoende. Belangrijker is het de wetmatü;heden te O'rerzien
waardoor een bepaalde ontwiY~eling zich voltrekt, zodat men begrijpt of
ontwikkelingen zich zullen voortzetten, zullen worden afgeremd, of deel
uitmaken van een golfbeweging met ups en do>ms.
Het anhword op de vraag waar het heengaat met de oecologie, 'r~an ik
natuurlijk onmogelijk geven. vlel.wil ik proberen wat bommtenen aan te /dragen
om de vraag te lijf te gaan. Die vraag is belangrijk genoeg. Velen hebben hun
visie gegeven op de noodzaak van oecologische studie voor de maatschappij, onder
meer omdat een wetenschappelijke basis nodig is voor de bestrijding van onverantwoorde milieuaantasting en voor landschapsplanning in het algemeen. Velen
ook hebben aangetoond dat de oecologie, binnen de biologie, zovrel op the::;::.~e
tische als oro pra;.;-tische gronden, eGn belangrijker plaats dient in te nal:;len bij
alle vormen van onder1üjs dan thans het geval is. I!aur 11einigen hebben zich
bezig gehouden met de realiteit, waarop men de toekomst bnseP::-t op feiten Rn
ontvlikkelingen nu. Dat is iets anders clan ge>ven8te ontT.Nilö:eJingen. Realiteiten
dient !Ilen '.vel te onderscheiden van ideaJ.en. \Ie zijn maar al te g::_~<-wg drose:c'S of
sla[~pwandeltté'<rs. Vanuit realiteitszin kan r:1en beter zijn idealen stuye:n,, ecl
ka.n aan ge\·renste ontwikkelingen daadHerkelijk richting gegeve:!1 uorden.
La ten T-Je dus tra eh ten enkele aspecten van de huidige on twikLel :i. regen
nader te bezien. :Jat Ü3 niet zo eenvoudig, we hebben te maken net een maatschappij met een ingewikkelde s ';ructunr, en m:t een wetew3chap die door zijn
co~plexe aard -ve:·_=_;]_ noeilijl~er te 1H~E3 tudr~ren, 1n~t t stu.a:n te doorg~l"'Or~d.en is cL~=-!1
andere vakgebieden van dl~ bioloeie. En met een V:J.f~(jcb:ied dat no,; ;:;,,Dr in ;;ijn.
kinderccJF18Dfm st&at. De oecolog~c.e bm nu nog :Î'; Vc''-'1 {':evall..en onvoldoer.de
antwoord geven op vragen die de maatschappij stelt, er is nog te weinig feitenmateriaal en kennis. De ~heorctj se he fundering het "model" van een oecosys tee.':=
of een lanrJ.~;chnTJ, ÜJ nee :'n1rlielijks eelecd. DaaYom i:J het rl.oen VLdl VCCI'<':"('L_:~.\s
en over veranderingen in het nilieu v~J·ik een dubieuze ~:,;:'.:. 7o'-•:''~r·ellin€,·en
bijvocr~eelcl over hF;~; "'"'',::~t Vl\n r''dio1•.ctiei' nfw,l, nf van }1r:t VF2ihlijnen ~n:,
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bepaalde landschappen. Toch ueten He meer clan vaak het geval <>chi int te :üjn.
vlant er Ü> ook ven1 indirecte kenni~1. Daarover Htrakn Jaeer.
:iet n·ebrek aun kennis nag natma·lijk geEm argunent ~;ijn Ol'l econOLüsche
1
.
of politieke m:1nipulatie toe te laten, het >~ou juist tot extra voorzichtigheid
r;10eten manen. Het mag ook gecm arr,unent zijn on de verant;wordeli.jkheicl af te
schuiven op technocraten en politici.
Bij het rap~orteren van oecologiscl•e gegevens is het noodzakelijk om
onderscheid te rnken tussen 1. het feitenmateriaal en de c~clusies die dit
materiaal, hoe gebrekkig ook, toelaat ; 2. de hypot!wsen, vefüa.l gebaseerd op
indirecte kennis ; 3. anhmorden die niet of voc,rlopig niet gegeven kunr:en
worden, en de consequenties daarvan. Het het onderscheid naken tussen deze cirie
aspecten van rapporteren is het in het algemeen drO(='Vig gestelcl, voc•ral in
politieke berichtgeving waarbij feiten en commentaren zelden duidelijk geschei..:
den worden. In dat opzicht is ook objectivitr.üt op vele niveau's in de -vretenschappen te onderscheiden. Gelukldg staan veel oecologen vrij di cL t bij de
exacte wetenschap,en, andere staan dichter bij die wetenscha~Jen wahrin eindeloos gezever gemakleelijk een grote rol kan spelen, onr.lat heel eenvoudige
princi~en op een gm<ich tige manier met ingeuik el de theorieën worden orcklet:d,
zoals in de pedagogiek en sociologie, zo maakt een er een jarenlange studie van.
(Dit is natwrrlijk een persoonlijke visie.)
Moet een oecoloog zich dan alleen bezig houden met het wetenschappelijk onderzoek zelf en de maatschappelijke implicaties aan anderen over laten ?
Mijn antwoord is niet ja en niet neen. Wie is ''de" oecoloog ?. Het is reëel te
aanvaarden dat er vmrkers zijn die zich beperken tot hun eigen opdracht en stukje
onderzoek, en anderen die een groter verantlvoordelijkheid op zich Hensen te
nemen. (Die grotere verantw-oordelijkheid kan trouHens ook een vorm van eige!lbelang inhouden : pos i tie, populariteit, roem, enz.). De opvoeding na7kt nw:.r
nauwelijks bel'fuste nensen van or:s, het doet meer aan het volsto:Jpen net feitenkennis en r:1ethoden, en Plet regels die de L1éca tschaprlij of het cul tuu:rpa troon.
heeft onhiikkeld. Voor iedE,r 1>Tetenschapsgebiecl is volt;ens mij bij hE:t universitair onder·,rijs een filosofische benadering in llet studiepa}::ket nodig die algé::Je:~e
principes behandelt over problr:wnsteLLingen, onr.lerzoel:sr~ethoden, ver~·wrking vLn
gegevr::ns, toetsing, relevantifl van ui tGpraken, relaties r:!et mHiere vakgebiedEen
en relaties met de I'iantschap:;1ij.
D8 tank van een bmms te oecoloog is in r;ri!1ci~<~ de zelfde tc:wk die i ede::.'
~)ewust sens zich oplegt, maar dan toegepast op zijn vakgebied : 1. Hij doet een
bewuste keuze van zijn onderHGrp, waarbij hij zich or:de:r neer zal afvra,sen ~;elk
direct of indirect nut dit oncler~~oek kan opleveren. Zijn keuze kan daarbij best
op zuiver we tenschappelijk onderzoek vallrm, het hoeft niet noodzakelijk rechtstreeks in de maa tsohappij bruikbaar re sul taa t op te leveren. I·!aar vrel zal hij
vele soorten van onderzoek zonder duidelijke maa tschap;)elijke relevantie liever
als oefenmateriaal zien of voor vrijetijdsbesteding overlaten. 2. Hij zal zoeken
naar verhanden en naar synthese !'let andere wetenscl1apsgebieden en niet alleen
de specialisatie tot vakidiotie maken. IIij zal dan ook geneigd zijn tot samenwerking. Hij zal trachten wetmatigheden te vinden, en synthese belangrijker
vinden dan analyse. 3. Hij zal voldoende gevoel hebben voor relativiteit, zodat
hij niveau's vanruinteen tijd, van patroon en proces, kan ond'èrscheid.eno
Daarom zal hij ook de y>la;üs kennen van ~ü,in eir;en o;:derzoek en vnkcebied, en
die niet over- of onderschatten. 4. Hij zal zijn visie op de meest geschikte
wijze uitdragen, op de juiste plaats en op de juiste tijd. 5. Hij zal niet uit
egoïstische of egocentrische motieven handelen.
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Bij het speuren naar vratmatigheden is indirecte kennis van belang. Er zijn
wetten die betrekking hebben op bepaalde objecten of op groepen van objecten
die verwant zijn, zoals oecosystemen, en wetten met eEcn meer universeel karakter,
zoals de wet van oorzaak en gevolg, die o.m. ook bekend Ü3 als de Het van actie
en reactie (in de natuurkunde). Er zijn wetten die betrekking hebben op ''systemen"
van allerlei niveau's van ruiP1te en tijd. Bepaalde vwtt(m gelden speciaal vour
"levende systemen", zoals een cel, een organisrw of de biosfef~r : het totale
leven op aarde. Daarom leren de wetmatigheden van patronen fm proceG:;en, van
functies bij cellen en organismen, ons ook iets over oecos~rster.~en, en over landschappen. Zij geven inzicht over de stof- en energiebalans, over interacties met
de omgeving, over p·rocessen die nodig :3ijn voor onderhoud en over proeensen die
nodig zijn voor ontwikkeling. Zo
komt men op de duur tot geinteereerde kennis en beter begrip. ?Ten kan
bij voorbfleld vercelijkingen trekb~l'
tussen ontwikkelingsproce:3E~en al:'> de
groei van een urganisme, en de
evolutie en de successie van een
!'
levensgemetonschap. Haar dat ligt nog
grotendeels in de schoot der toekomst.
Practische regels kunnen
voortkomen uit het inzicht dat bepaalde ingrepen of veranderingen in
het milieu locaal en snel effect
sorteren, tenlijl andere veranderingen in de situatie op grotere
afstand en eventueel langzaam invloed uitoefenen, Hierbij speelt
dus de ~ van verandering en
effect een rol, en hoe simpel dit
ook is, toch blijkt hier een practisch gebrek aan inzicht te bestaan.
Er zijn duidelijk universele wetten
over het effect van overuaat of
overdoseri.ng en van een te beperkte
maat of ond{~rtlNJering. Deze 11etten
gelden niet alleen voor de mnterie,
zoals bij kunstmest of bestrijdingsmiddelen, maar ook voor handelingen
die invloed hebben. op de materie,
zoals bij bepaalde cultuurmaatregelen of verwaarlozing.
De oecologie henft voorlopig behoefte aan enkele practisehe regels, die behalve op indirecte kennis ook
op practijkervaringen ber~sten, en niet altijd nog voldoende theoretisch gefundeerd
zijn. Hiervah een voorbeeld : Bij de opbouw van een landschap moet de verdeling van
oppervlakten van verschillende milieutypen of levenseemeenschappen volgens een
aantal principen (die uit wetten zijn af te leiden) afgewogen zijn. Voor ieder
type bestaat een minimale oppervlakte om deze doelmatig te kunnen beheren of te
kunüen handhaven, anders zijn de storende invloeden van de omgeving te groot.
Ook de vorm van het oppervlak is daarbij van belang, en soms de richting, bij
voorbeeld bij langgerekte wateren. Maar de aard van de omgeving is ook een bepa
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lende factor. Van all,erlei typen levensgemeenschappen weet men thans voldoende
om de minir:1ale oppervlakte, de minimale afstand tussen tegenover elkaar lig:ende
grenzen, de minir:1ale en maximale lengte van de grenzen, mede in samenhang met de
aard van de aangrenzende 1e'r8nsgem"lenschappen te kunnen vaststellen on een
optimale diversiteit te wuarbG'Irgen. Men kan ook uitspraken doen over de grootte
en aard van bufferzone 1 s, de mate van verstoring door wegenaanleg en andere doorsnijdingen in een -landschap, die een ander effect hebhen in verschil~.ende richting
'bij een zonering.
Natuurlijk is het steeds nodig zulke practijkre&!lS opnieuw aan te
passen aan veranderende inzichten en nfe.mv-e kennis, maar oecologen kunnen zich niet
veroorloven om enpirische kemü~J te negeren zolane het fundarnentele begrip nog
onvoldoende is. De risico's hierbij moet nen ner.1en. Zou raen steeds noeten wachten
op volledige verklarineen, dan zou dat de ontvfikkeling van de f•1é:.a"tschappij kum1en
vertragen of verlar:rrnen. Hedici hebben ook eew-renlang middelen 1:10eten toepassen
waarvan zij de ~verl:ing niet beerepen_, mwr >rel resultaten zagen.

i

•

Hoe komt het nu dat de situatie zoveel ondocjrzichtit;er is gevrorden bil}r:en
zo korb3 tijd ? . Waarschijnlijk spelen dw:.crbij de volgende factoren een rol.
1 • De i!1dustriële ontwikkeling is in bepaulde delen van de vrereld sternachtig
verlopen. Allerlei vormen van nilieuverontreiniging nemen niet evenredie toe r:1et
de op zich al grote bevolkingstoenaue, maar veel sterker. Eehal\re afvalstoffen
geldt dit onder meer gifstoffen (zoals persistente bestrijdinesniddelen), radioactiviteit en thermische verqntreiniging. 2. De constatering hiervan he(oft een
grote schok teweeg gebracht. Het boek "Silent Spring 11 (Dode Lente) van Carson, die
over de ophoping van giftige en niet afbreekbare stoffen als DDT schreef, was een
gced voorbeeld van aanpak op de juiste tijd en op de juiste plaats.
'
3. De belangstelling voor de oecologie nam enorn toe door een verhoogd bewustzijn
van de maatschappelijke implicaties van het wetenschappelijk en industrieel
bedrijf, en door de modernere inzichten in het "oecosystee!'l", dat zich niet IT!eer
alleen beschrijvend liet onderzoeken, maar ook functioneel. De ontwilrJceling van
de systeemleer droeg daaraan bij.
Het zag ernaar uit dat veel oecologen nodig zouden zijn on bedrijven en overheden
te adviseren bij de plannine. De economische en sociale situatie was zodanig dat
het leek alsof er inderdaad een groot aanbod van functies zou ontstaun. Al
spoedig werden functies voor oecologen geschapen en Herden een a'lntal ma<i tregelen
geno,1en om verdere r'lilieuamüasting tegen te gaan, zoals ui tvaardiginc '.rccr; lietteE
en bouw van waterzuiveringsinstallaties.
4. !-~aar ~le inrlustrie b2.f~·::'f nif~t rilet ec;nzelfde sr.elhej.d ztroeien. 1!o1r;crns de \;ettcn
vH.n econcmie er:;_ sociale stru_ctuu:-ont;/ikkelint~ 1lélf~ dat te vocr?.ien t:e1;eest. :-:a~1r
voleens de ';letten van het niet-willen-VIeten hield r.wn de h[tnden voor de ogen.
5. Volgens de wetten van het normale, dus ::einig be1ruste, menselijk p;~:virag volgt
op een schok de neiging te nemen of voor te cevl:n dat het Hel rrH~lWEÜ t. Dat was
bij voorbeeld ook de reactie op het rap·;:1ort van de Club van Rome ovPr de energie ...
bronnen op 11urJe. Steuds nielHH~ schokken en sterkere ir:qmlsen ~;ijn dan nodtg
om het groepsbewustzijn f1}! peil te honden. Al;~ die schokLen niPt r1·eqne~lt or·t:'cden,
versJapt d(-·~ f-.o.ndacljt.
6. Door de co~plexiteit van de oecologie als studiegebied was speci[llis~tie noo~
zakelijk, maar plantensociologen, autoecologen, dieroecolor:;en en bodeuoecologe:1,
enz. hanteerden verschillende typen van probleer:1stellingen en daurnee verbonden
methoden. Doordat de oecologie z;ich vooralsnog meer in een analytische dan in een
synthetische fase bevindt, bleven spectaculaire ontwikl:el ingen lÜ. t. Ook daardoor
nam de belangstelling af.
7. Industriëlen en hun uoordvoerders in de politiek openden, ook weer Hetmat:i.g,
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een tegenoffensief tegen het terugdringen van de milieuvervuiling, wat geld ging
kosten. Dit tegenoffensief had ten dele het karakter van "repressieve tolerantie".
~1en liet soms voorkoljlen dat er ernstig werd geluisterd naar de oecologische inbreng
en dat men afdoende maatregelen tegen milieuaantasting nar~. Adviesbedrijven voor
landschapsplanning stelden oecologen aan vanwege het image, naar veel doen konden
zij dikvrijls niet. Of men bedierf terreinen v66rdat de dif.:Jcussie over de besterm;;ing
langs democratische weg tot stand kon komen, zoals bestuurders van Zaandam presteerden die een terrein lieten opspuiten dat bescherr.1d "dreiede'' te \VOrden.
Wat is de situatie nu ?. Na een sterke impulB kwar:~ de reactie, een terugslat;. Die viel samerJ. met een economische verslappine, gepaard e-aande met >verklocsheid en inflatie. De vooruitzichten voor afgestudeerden zijn ont,'Unstig. De oecologische inbreng in de zogenaamde ontHikkelingslanden Hercl ook niet >mt men zich
voorstelde.
Om een voorspelling over de toekonst te doen, zou nen Ploeten naGaan .-:elk-:~
ontwikkelineen positief zijn, vrelke negatief, welke zich in e; n golfbev;eging
bevinden en uelke gestabiliseerd zijn of verlamd, en ook wet h'ell:e :snelheid de
processen plaats vinden. Da,~rbij meet r1en onderscheiden Hat feiten en vmt inte::.~/
pretaties ?.ijn, en of interpretaties van politici gericht :üjn OIJ vaarhei cl en
dienstbaarheid aan iederetm Óf op misleiding (bij voerbeeld germ~tstelling) en
verzwakking van tegenstanders.
De toekomst van de oecologie
zie ik niet onverdeeld gunstig, naar
ÓÖk niet alleçn somber tegemoet.
Het is no(Sal duidelijk uat er zou
moeten gebeuren. Maar uitsluitend
positieve ontvrikkelingen kan r:1en
~lleen vervmchten vanuit een andere
opvoeding, eEm ande::.·e visie op de
mens en het menselijk l'l'e1:üjn dan de
thans in de practijk eeldende. Een
visie ''<a>·trbij rèet geluk niet in de
eerste pla,:1.ts afhELnkelijl: in van na teri:3lt; lTelvc:t:.trt en eelJasee2."'d lS 01) eiger:belans.
~e weten allen hsel GOed wat er ~ou TIOeten veranderen, mnur doen er vrijvel niets
aan. Dus krijgen He wat we verdienen. De realiteit kan men het beste aanvaarden.
De oecoloe;ie zal dus eed0el telijk terugkruipen in zijn ivoren toren, rmar
ook dr,_a rnH<>st voortgaEn op de Heg die nu eennaal ÜJ ingeslagen doc.~r een verhoc:·gd
~at~_tsc~LR}Jl)elijl~ besef. Gy-o:e li-rijz:i_Gi11g~en zijn voo:rlcpie niet tP vel"'\-T::lc!.'l te:1. ~1el
op lEtnee:-e t8:rmijno T~lat daarvoor r1odit~ is, is vraar~)ch.ijnlijk voc·rs:~'elbaa:r_...
1. In rJe synth~tische fasr~ van de r:10clerne richtineen vcm de lüc<:!. osie, de r::.acro·nolec'Jlaire 1·Jiologie en de oecologie, zullen Het·l-en onhrildceld vlOTden ~!r'araan grot'"
Wé'.h.rric~ to"'e~;kend ztü Horden, zouls voorheen ean de crote \H~tten van de natuur- en
s eh ei1:u.nde.
2. Natuurramren en crises op grotere c;chual zijn wa<~rccllijnlijk nodir; on de raens'neid oecologisch vrakker te sehudden.
3. De toenane van vrije tijd kan de belangs telJ. ing voc r de Gltn11.r doe:l tor-mwJeJJ,
maar andere verlokkineen vBn de vwlvan.rtsnautschapp:Lj zullcJ: concu::.-reren. Tenr:inste
"heperkte cror'j'en v:m rlf't)r bev.rw:.;te en creatieve nem.wn zuJ..:'...nn v~m tijd tot tijd
vor~'len ven een 1tt~r1'..g naar de natuur" propaceren, en anclerpn ::mJ..J.en clat al~> eer~
soort statussyr:;bool overnm~1.en on niet tot de "nascm 11 gereke~1d. te hooven worden,
aldus een schijnbaar non-conforTiisMe OIJbouwend die in 11erkHlijkheid tot een croepsconformisl'le leidt. Daarop is 1-wer efm reactie te ver>mchten, enz. ••
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4.·net zal sterk afhangen vanoorlogs-en vredessituaties wat wij verder aan
ontwikkelingen mogen verwachten.

Na deze uiteenzetting over de oecologie zullen we ons bepalen tot de
"plantensociologie 11 , en bezien wat de vakman en de liefhebber kan doen in deze
tijd waarin het beeld van die wetenschap sterk verandert.

•

De plantensociologie is een onderdeel van de vegetatiekunde, die op
ZlJn beurt een onderdeel is van de oecologie. Dit wordt niet door iedereen zo
gezien. Volgens bovensta~nde opvatting houdt de plantensociologie zich bezig
met de studie van plantengemeenschappen, in de eerste plaats beschrijvend, tervTijl
de vegetatiekunde ook autoecologische aspecten van planten bestudeert en (in de
practijk) meer nadruk legt op milieuaspecten. De oecologie onvat studie van planten
en dieren in relatie tot elkaar en tot het milieu.
Het feit dat de drie begrippen, althans met betrekking tot het plantendek, historisch in deze volgorde r:1eer betekenis kregen, betekent VIel iets. Die
volgorde houdt verband met de 1vetmatige ontvvikkeling van een vwtenschap, waarbij
globaal de volgende fasen te onderscheiden zijn :
1. de descriptieve (beschrijvende) fase.
2. de fase van functionele interpretatie.
3. de experimentele fase.
4. de causale fase.
5. de synthetische fase.
Deze fasen zijn natuurlijk voor geen erucele wetenschap strikt te scheiden, ZlJ
lopen docr elka1ir heen, maar voor elke specifieke vraagstelline kan uen va~k
achteraf het beginpunt aam;ijzen, en ook het hooe;tepunt.
De descriptieve fase van de vegetatiekunde komt min of neer overeen met
wat in de practijk (dus niet noodzakelijk theoretisch!) de plantensociologi~ uercl
e;enoemd. In de eerste plaats uerd de samenstelling van de vegetatie beschreven,en
werden eenvoudige e;egevens over de structuur v~n de vegetatie genoteerd. De gegevens ~~erden gerane;schikt om overeenkonsten en verschillen in de sanenstelling te
bestuderen. De verschillen kon men vaak baseren op gemakkelijk te eenstEtteren
verschillen in milieu (bij voorbeeld erondsoort), geografie of successiestadiuo.
In de fase van functionele interpretatie, waarin het begrip vegetatiekunde naar voren kwam, werd een groter belang gehecht atm het 'l'marom. Het is de
fase waarin hypothesen ïvorden ope;esteld, gebaseerd op waarnemingen en andere
kennis, bij voorbeeld uit de natuur- en scheikunde, bodenkunde en klimatologie.
Dit leidde tot uitbreiding van waarnemingen, zowel van eenvoudige veldwaarnemingen zonder als waarnemingen met steeds ingew:i.kkelder apparatuur.
In vele gevallen bleek nu experimenteren noodzakelijk omdat de waarnemingen vaak niet,direct een duidelijke interpretatie toelieten, bij voorbeeld
als soorten op standplaatsen voorkomen die op het eerste gezicht sterk verschillen.
Om dit te verduidelijken volgen twee voorbeelden. De engbloem (Vincetoxicum
hirundinaria) gold in Midden- en Est-Europa als een kalkindicator, hij groeit er
op open puinhellingen. Maar in Oost-Europa groeit deze soort op kalkaroe en enigszins beschaduwde standplaatsen. Waarschijnlijk i~ een hoog kalk- of basengehalte
in de bodem geen vereiste. Maar het zou nog om rassen kunnen gaan die zich fysiologisch verschillend eed ragen. vlaarschijnlijker is het in dit geval dat het
microklimaat op kalkpuin in 'V/est-Europa overeenkomsten heeft met het r1acroklimaat
in Oost-Europa. De p;rove den (Pinus sylvestris) komt (volgens Doing) zowel voor
in (vochtig) hooeveen als in droge heide, beide zure rnilieu's, maar ook op droge
~

•
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llnHische eronden. De:.r.e milieu's overlappen eikaar niet. De verklaring is hil;r uaL
de soort het ook eoed zou kunnen doen in i.ntcrrilediairP r'ili(mtypen, nn ;:,cl./':;
beter, wr,re het niet dät hij hier
B'e,3n kam~ krijgt OJ<ld;:;t 'Ulciere boonsoorten zich hier nnt~ V''! el 1)e ter
lc.mnen ontwil:Lclen, :';:t_J k<at1:<'n iliüt
tet~er: de den opGonctHTe::·ton in cxtrenere vül~_eu'!:;, I·Ja:.tr:i.!lll de den i::
<:a'1Gt~V<'-t. De ")Cttmt"iiH<~ oe;:ologi-sche ampli tudH" v1~n een ~,;oort voor
bepn.P.lde milieu-facto;·en verHehil t
vaak aamnerkr:J.ijk van de werl(eli,jk.t'
in de natuur gevonden wuarden die
de "aetuele oecologi::;che tmpli tude"
bepalen. Proefondervindr;lijk kan
men nu de potentiële mogelijkheden
onderzoeken waarbij e•.m soort kan
eroeien, de optima vastleegen onder
voor de soort ideale omstandigheden,
vrij van concurrentie. Ook kan
experimenteel onderzoek meer duidelijk maken over de relaties tussen
vorm en functie, en daarmee over
aanpassingen van de soort aan bepaalde milieuomstandigheden. Het
spreekt vanzelf dat in deze fase
vaak meermalen nieuwe hypothesen
opgesteld moeten worden na toetsing
van oudere.
In de causale fase kont
men toe aan de definitieve toetsing
van de hypothesen en aan verklaringen over structuur en functie,
over inwendige relaties (bij voorbeeld de functionele morfologie en anatomie en de fysiologie) en uitwendige
relaties (bij voorbeeld met het landschap in verband met transport van voedsel
en zaden ; klimaat), en uiteindelijk net het vinden van oorzaken en vretnatigheden.
In de synthetische fase wordt zoveel mogelijk kennis van de organismen, de levenseeneeJ1schappen, het landschap en de biosfeer, en eventueel ook
andere kennis, geïntegreerd en in samenhang gebracht.
Dit is slechts een over~icht in de breedte,.rnuar we kunnen ook bij
ieclere fase meer in de diepte gaun. Doen we dat nl in de deucri],tieve i'üse,
dan zoeken we tevoren naar methoden wam·llij kennis van rcüa tie2, oor~aken 2n
samenhang het beste naar voren kaDen, dus de kier1 van ·vc.J.gonrle ~·,,,ic~n I'JOrd t dan
al vroeg vastgelegd. ll1eestal kc;.n dat toch pEw nnd:, l c::nic in:~iclit i r, die 'Jolgrn:de
fasen is verkregen. Wat betelwntdit nu voer de
:lntey,,,;c~'i.CJ1og.i,: '~.
Dr·! e~~rstè.: fase van df~ pJ..antensoc.in]urjit-; Nll;..) rî_t;: fcl~-·n \'[ln Jia: "opnEl.:tcn LJ::•l:-t:;nn, t:rJ.
het is vnm~elfsprekend dat êll'l&teurs en H.J,IJ,--•·1i: ~:L~i' nK-rn1 hiernee bJ.<Jven
bezie houd.en. Wat nL~t wil zeggen dat nie~ ook v<d:h·lu·L"gf:'ll hü~r sz•F1s :ü,jn blj;jven
Rtaan. Het is Herk waarb:i.j men een goede soortenkenr,:, kn!: •):;Y(iwir-r: en nif:t ovPr
erg veul geduld ho•'ft te l;i-!SChikl:cr.. ll,ur r:ul; !·':' 'H::,· 1:icr r<:'i,i.J c'\:' krijc:-':n v-xr
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structuur en processen, en zelfs voor eenvoudice 1vetmatigheden. Bij verdieping van zulk onderzoek is ec::'rst een betere kenniB van taxonorüBche Penheden
(taxa: soorten, en ook eventueel ondersoorten, variäteiten, enz.) van belang,
en daarna van structuurkenmerken. Het is mogelijk dat de cri tische studie van
taxa zich dan apart ontwikkeld in de richting van de autoecologie of van de
experimentele tl'txonomie. Eenvoudige structuurkenmerken als gelaagdheid, hoogte,
bedekking en sociabiliteit uorden meestal genoteerd in de eerste fase, maar bij
het critisch benaderen en hanteren van zelfs zulke eenvoudige kenmerken kan men
voor verrassingen komen te staan, en dan blijken de oude methoden slechts beperkt
bruikbaar.
Een andere verdie ping is het vmarnemen en beschrijven van horizontale
verspreidingspatronen, vmarbij kan blijken dat, afgezien van de sociabiliteit,
andere regelmatigheden kunnen optreden bij zowel de verspreiding van bepaalde
soorten als bij de ruimtelijke sarJBnhang tussen tvreu of meer soorten. Het is
merkwaardig hoe vleinig bewust mensen dergelijke patronen, die vaak zeer algemeen
voorkomen en evident zijn, waarnenen. Er zijn voorbeelden die iedereen vrijwel
dagelijks kan zien, en bijna nier:w.nd ziet, ook niet de geroutineerde plantfmsociologen. Zoals de specifieke verdeling van uiterst algenene soorten die overal tussen de straatstenen groeien, bij voorbeeld liggend vetmuur (Sagina urocumbens), grote 1veegbree (Planta.,-o major) en herderstasje ( Gapsel~_a bursa-uastoris). De meeste mensen hebben nauwelijks opgemerkt dat hier emwonlij~\: plantjGB
groeien. Ook heeft vrijwel nie:oand bewust 1margenomen dat in grasberw.en en
-perken di~~wijls nadeliefjes (:3clJ.is nerennis) groeien volgens een bandvormig
patroon, optims.al op een bepaalde afstand van het trottoir of het pad en afnemend
zovrel naar plaatsen met meer als met minder betreding. In feite is hier sprake van
een microzonering als gevolg van een microgradiënt. In de duinen groeien bepaalde
soorten in streep-, band- of netvornige patronen. Zulke patronen geven veel informatie als men ze eennaai heeft leren zien. 1·1en kan zich bij de studie van "micropa tronen" ook oefenen in het Ol)Sporen van soorten die vaak in elkaari> onnidd.elijk<::!
na"tijheid voorkomen. Hoeilijkar is het op te merken dat soorten in eenzelfde vegetatie elkaar ruintelijk uitsluiten en dan dus duidelijk een andere functie.vervullen, mae.r dat kont niet zelden voor. Net betrekkelijk eenvoudige netheden zijn
zulke ruimtelijke relaties objectief te onderzoeken ( als men de objectiviteit van
het oog niet vertromrt, of zelfvertromven mist), er komt dan 1vel wat eenvoudige
statistiek aan te pas.
r-1en kan het onderzoek verder verdiepen door de samenhang tussen vorn en
functie van de planten nader te bestuderen. Bij het descriptieve onderzoek heeft
dit geleid tot het onderscheiden van groeivormen en van levensvormen, -vmarbij de
criteria voor indeling respectievelijk gebaseerd zijn op morfolocische kenmerken
of op aanpassingen aan het nilieu (Haarbij verschillende aanpassingen een overeenkoms-cige fysiologische ui t\verking kunnen heb1)en). Haar vele onderzoekers
blijven staan op het niveau 'Tltn het onderscheiden van lage~1, en hun interpretntü:s
blijver>, dfm uite!.'aard ode op dat rnmt steken. Bij d_e node~~ne visieE op de synsysteoatiek (van vecetfttie-eenheden) naakt men terecht steeds neer gAbruik van
structuurkenmerken. De a~:-tnpassingskem1erken van soorten /Üjn op z.ichzelf een
terrein waarbij van experimenteel onderzoek en van het opstellen on toetsen van
modellen veel te vervrachten i;:3.
Het de:::w:riptieve onderzoek geeft noc wel nel•r r:10gelijkheden voer inzichten in relaties tussen vorm en functie bij individuen en bij relaties tus.Jen
soorten onderling (ook dieren) en het nilieu. l~a1tr andere typen van onderzoek
doen nu veel verwachten, bij voorbeeld ondcr7,oek naar stof- en (-mergiebetrekLingen. Ook hierbij zijn een aantal f•t.sen te onderschéiclen. De cenvouüigs :;e vorn va~1
onderzoek is dr; bepnlin.g 1Tar1 de bedekl~ing, r:vtnr vnrrl.c ~~ l-:o:1t :1cn I~~c t d8 belvtling
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te i t, de nieuwvonünc, van biomuwa per, tijdsetmheid bij . groei,
bij handhL ving
,
en bij verv:tl van een bepaalde :c:>oort of van lw t plantendek of eun onderd.e·_l
daarvan. Veel moeilijker is onderzoek naar de verschillende vormen van gebruik
en overdracht van Ew~terie en energie bij plan ten, dieren en b~:tcteriën, en naar
de kringloop van de mineralen. Toch zijn dit rich tingeE >vaarin de oecologie
zich moet onh<itl:elen om de vraagotellinc,en die zmml oprlJZen uit het ?.uivür
vretenschapgelijk onderzoek als uit de naatschaplüj op den duur te ~~un;,en oplos;Jen.
r1aar voer amateuronderzoek<H'[l gacct dit te ver.
lhi t ~~an nu een anE~ teur-rllantensocioloog doen clie rcteer 1fil dan het mtken
van o~mamen en het ve:n·rerbm tot t&bellen ?. Ik gelcof dat cl(~ fuse j_s aangebroken
waarin hij kf,n bijuragen aan het structu-~<ronderzoek, v..-ant hieraan is nog mc.ar he,,l
weinig gedarrno Het is voor een deel noodzakelijk nietn-re en eenvoucli<~e br:;schrijvingsmethoden tG o;:"lt".ikknlen. Hogelijkheden zijn onder meer ;
1 • onderzoek mwr periochei te it.
. ..-,...,... horizontale patronen.
.o. ...
2. onderzoek "..,._
h
e-roe1. vor!l'sn (.
\ ln sar.1enL!.ang
r'le t 'noog t-e
3. onderzoel:
en sociabiliieit).
In een la ter stadium Kan cmd.<lr :2eer gedacht worden aan
Bé!er populatieeericht onderzoek, bij voorbeeld over de
leeîtijdfwp'Jo1nr van soorten.
c.o~.c\.

-L

Natuurlijk zal het beschrijvende aspect
altijd blijven bestaan, het iG de basis van het oecosysteemonderzoek. Naarmate daarnaast functionele en
experimentele aspecten het veld vrinnen, zal het begrip
"plantensociologie" verouderen. Dit komt ook door een
andere onhvikkeling die te ver\mchten is met betrekking
tot het belang van het onderscheiden van vegetatieeenheden en het opbommn van een systematiek daarvan.
Naarmate meer inzicht doc:rbreekt over samenhangen, zal
namelijk blijken dat de "associaties" gmvoonlijk door
er.r-ena.rt ct.
vele overgangen met tal van andere gemeenschappen verbonden kum1en zijn, een inzicht dat door veel onderzoekers thans nog onder de tafel geschoven wordt. De '\vetenschap zal de fase van
relativering in noeten caan en daé,rbij crotere objecti vi tei t moeten betrachten.
Het is decennia lang zo geweest dat men bij voorkeur opnamen maakte van zo veel
mogelijk "typische" samenstelling·om daarmee de associaties te kunnen "bewijzen".
Bij de verwerking in tabelvorm liet mem eventueel opnamen '\:eg die niet goed pasten
in het denkraam. Een kleine mentaliteitsverandering is slechts no,\ig om in te sien
dat het dankbaar is ook de overgangen te bestuderen, en dat daarbij een grote hoeveelheid nieuwe informatie vrij kan komen. De relaties tussen veeetatie-eenheden
van allerlei niveau's worden dan duidelijker, en ook de oecologische inzichten. Dit
Ül dus een ander terrein voor onderzoek WHarn;,n de aJ~mteur-plantensocioJ.oog btn
meedoen. De op~tlling van het systeem betekent geenszins iliLt dit systeen overbodig
wordt, het i-fint zelfs aan betekenis. Wel zal daarbij )1et l'<:lm's V[.;n hogere syntR:r.:onomische eenheden toenemen ten koste van de lagere, vmnt vele vegetaties zullen
een positie innemen huwen tvwr; of meer hogere eenheden in, zonder d·uidelijk tot
één bepaalde associatie of zelfs 6én hogere eenheid gerekend te kunr:en uord.en. O:ncicc t
veel mersen nu eenmaal behoefte heh:Jen aan een soc•rt zeke::.·heid, desnoods verstard,
zullen stellig pogineen eedaan Horden OI'l zulke vegetaties definitief te plnatsen, bij
voorbeeld m.b.v. mathematische indices en berekenineen, Maar de intellieente onderzoeker zal behoefte voelen aan kennis over de v:erkeli.jke plaats in het multidimensiomüe systeen, en chwrui t ook neer begrip putten.

•
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Een andere uotivatie voor onder:0oek, op Helk nive!iu oük, is de
noodzaak van inventarisA.tie ten behoeve van landsehapsplanning·. Eenvoudige

gegevens kunnen de oosis vormen voor meer diepgaand onderzoek.

Sam. Seen.l ~
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DE BLIK OP ONEINDIG, of,EEN POGING 011 IN DE TOEKOMST VAN
DE VEGETATIEKUNDE TE KIJKEN.
Carel van Schaik.

liet is heel verleidelijk de blik op oneindig te stellen, en
zachtjes over de toekomst van de vegetatiekunde te mijmeren. Maar het
vruchteloze hiervan staat al bij voorbaat vast. Want de wetenschap glijdt
niet zacht ruisend voort. Iemand heeft de uetenschappers eens verdeeld in
drie kategorieën : de creators, de transmuters en de transmitters, dus de
geniale scheppers, de ploeteraars en i·mterdragers, en de doorgevers,
verslag gevend aan de gewone stervelingen. En het zijn natuurlijk die
creators waarop iedereen in de ekologie zit te wachten ; Braun-Blanquet
was er zo een, en de laatste 'Nas Robert HacArthur. Het tragische is echter
dat de creators 6f zeer oud, 6f overleden zijn, zodat het niet eenvoudig
een kwestie is van naar de grote man toestappen om uit zijn mond op te
tekenen hoe het nu verder moet.
Een poging van een eenvoudige sjokker om in de toekomst van de
vegetatiekunde te kijken, zal zich noodgedwongen moeten beperken tot het
signaleren van eigenlijk al zichtbare lijnen, en eventueel het aan elkaar
knopen ervan. Nisschien is het het beste te beginnen met de plaats waar we
aangeland zijn eens nauw·keurig te verkennen, en te zien waar het heen gaat.
Om later te konstateren dat het toch allemaal anders is gelopen, zeker als
er weer een grote creator opstaat, die voor een revolutionaire verander~ng
zorgt.
Een ontwikkeling die zich in Nederland al lijkt af te tekenen, is
die va!l de klassieke, sterk systematisch gerichte vegetatiekunde in de
richti!lg van een neer algemeen ekologische benatlering van vegetaties,
alsmede een grotere nadruk op planten-ekologie tegenover syn-ekologie. Zo
verlopen oak de hoofdsplitsingen in dit verhaal. De hierin aangebrachte
scheiding tussen vegetatie- en planten-ekologie is vooral voor het gemak,
en !liet gebaseerd op diepere onderlieGende gedachten.
De drie delen staan overigens vrij los van elkaar en kunnen apart gelezen
worden, voor <de het allemaal wat te veel is. Om het gebruik van formules,
die ik zelf ook niet snap, zoveel moeelijk te vemijden, heb ik ge}Jrobeercl
juist de biologische veronderstellingen of konsebventiets van de theoretische
nodellen te benadrukken. Dat hierdoor bepaalde tekstclelen tatJelijk onleesbaE~r
'tlürden voor niet-ingel'rijdon is eon noodzakelijk kwaaclo Geïnteresseerden
kunnen altijd in de sjokgroepbibliotheek duiken voor nadere informatie.
Bij het schrijven van dit verhaal moest ik me beperken, omdat ik
geen gelegenheid had bibliotheken te bezoeken en dus niet van de laatste
nieuwigheidjes op de hoogte ben, noch ouclere zaken die ik voor mijn vertrek
naar verre o0rden gemist had, alsnog op te sporen. Hopelijk heeft dat het
voordeel dat het meeste behandelde kan leiden tot in sjokgroepverbancl
uitvoerbare onderzoekjes.
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Voor velen is vegetatiekunde zo ongeveer synoniem net syntaxonomie.
Met name in Nederland heeft de syntaxonomie altijd erg in cle belangstelling
gestaan, zodat dit niet zo verbazinguekkend is. Ook de sjokgroep heeft zich
er, vooral in haar beginperiode uitvoerig en suksesvol l'lee bezig gehouden.
We kunnen zeggen dat met hot verschijnen van l/esthoff en Den Helcl in 1969
de 1)elangrijkste beschrijvende fase van het overzicht der plantengemeenschappen wel afgerond is. \vat betre:t het >verk van de s,jokgroep heeft de
laatste tien jaar eigenlijk alleen het Nanocyperion- onderzoek geleid tot
beter begrip van het verbor.d, in dit geval door niemre associaties. Nog
onvoldoende onderzochte vegetaties als de Convul vuletalia sepim'l of het
Agropyro- RUBicion crispi zijn vooral zo noeilijk op theoretische gronden,
en het is da&rbij niet alleen een kwestie van veel materiaal bij elkaar
brengen. Onderzoek aan deze stiefkinderen der syntaxononie zal niet kunnen
plaats vinden zonder verdere uitdieping van vragen over vegetatiestruktuur
(zie verderop).
De wijze van beschrijven en ordenen van de syntaxononie is niet per
se de enig juiste. Elke vegetatiebeschrijving hanteert, al dan niet uitgesproken, een model over hoe een vegetatie in elkaar zit. De Frans-Zwitserse
school, de bij ons gebruikelijke methode, gaat uit van het bestaan van
duidelijk gescheiden vegetaties, vmarvan op door de onderzoeker gekozen
plaatsen steekproeven (opnamen) worden genomen van door hem bepaalde omvang,
waarin de samenstellende soorten volgens een bepaalde schaal in aantal en
bedekking geschat worden. Veruerking van een niet aan voor\marden gebopden
aantal opnamen n;oet resulteren in ~~n of meer vegetatietypen, die vervolgens
in een hiërarchisch systeem ondergebracht r1oeten kmmen worden.
Uit deze korte karakteriserende typering valt al op te maken, dat
deze benadering tal van vooronderstellingen omtrent de aard van de vegetaties
heeft ingebouwd, die allemaal op hun geldigheid onderzocht zouden noeten
vTorden. Immers het sukses van een benadering in termen van de bruikbaarheid
in het vel,d van de opgestelde typologie hoeft niet af te hangen van de
juistheid van het begrippen-apparaat. Het voortbestaan van verscheidene
"scholen" in de vegetatiekunde benadrukt dit.
In de syntaxonomie zijn twee belangrijke onderzoeksfasen aan te wijzen, nl.
de veldfase, waarin de konkrete vegetatie vmrdt geanalyseerd en op de een of
andere wijze wordt vastgelegd in een beschrijving, en de bevrerkingsfase, de
analyse van de verzameling steekproeven.
In een relatief recent verleden zijn numerieke verwerkingsnethoden
ontwikkeld, die ook in de klassieke syntaxonomie ingang beginnen te vinden •
Toepassing ervan dwingt de gebruiker na te denken over het model van de
vegetatie dat hij hanteert. Zonder nu uitvoerig op de techniek van de
numerieke methoden in te gaan ( 7 ie de talrijke handboeken), kunnen we ze wel
in het kort typeren. r1et behulp"van numerieke methoden als klassifikatie en
ordinatie poogt men een verzameling steekproeven handzamer en overzichtelijker weer te geven. Daarbij moet men altijd op een of andere wijze de
objekten (meestal opnamen ; maar het kunnen ook soorten zijn in de omgekeerde
analyse) onderling/vergelijken op grond van hun eigenschapnen (soorten resp.
opnamen), om hun onderlinge verschillen of verwantschappen. in een maat uit
te drukken.
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Het :L> dil~~ \JUid.eLL,ik, liä t deze r:wthoden al1c.:~n "interne ir;forr.-,:lti<;"
g•aDruit;cn, er >·,GrJt ger:;n inforw:ttie gebrlJikt OVF;r bi,jv. üu cmdcr.lL:.ç~;;
po,;itie<J of net Cl- ·'~ehalte van de procfvl~lkl;en. IJ:~:;l'O'il :trJ,~!fit r:1er: •i_e~~e
gnw1) van meLhoueu ''l:on-Hupcrvi,:cd-lr];n·nin{~:". Daartevenover ~;Uwn ur: !:F~·T
C>tati~.:t.L_~clt ,:~riehte tt<::tiwdc:n uiu in het rxtteriLt~·.l bur;u:;.~~~J.•;: i','/>~Ot;,;;;:cn
tcc~t..:;er~ tjf: J~J..:__:_rvoor va~~~< ~:i t op L~·r·()L(i v.~1n e.ctt:::cnt-: kr..i.t·_~r]_a ~:)!""_;f_;~ .. 'ff;J'c~:-<L~;;·~_.
~:c.1··k ~-:al het (;Hbr·u_:J: v:.~rl nu:--~cr.-it~·~·:t··
uecr een nvodza~.tk iiOJ\lLJt, ni1.: L ~·~u~·;~.:i~J· u· t'J;_~ t ~-:r:~
.in de mcjt_; 7·i_.j~, ~-~lf.> vrcl c~::H..i:.z L ze !00 l:l·t.LG!~.t-~e; ~-~iJn i.n h(~t o~;;~~-/J~c··_·.·n . ..r~~-:-1
~t!Lir:.>:.-.:3:-~in;::: r:n.t\.!;:eli..)kD ~1cr1~:enbare pa Lroru.:n. ;J:alrljlce V':;fs·c t~.:. ti.r-;::; ~,.L,}?: :;_:-'!"2'~_:
è.c.tn vroec;cr, in jic zin de.t een :l~a:t;_;,l soorten e.rui t verli.ucnu~ ::l;JL, (jir;
in vec·l t~·cva:!.. lt~n .j'Ji!3t r~o-r·;_;den vvor dt: ver~~:chiller: raet ar1derc -,t.:t;t;t~~~ic;:·~.
~en lllus t:r.:..t. t.ie .~1iervnn vi.:1den He in t.le t !"\_jo/.:groe~~Jcnr!.er~-:.oe1~ ll!_;_.~!.r I-jr.~ t
C;ü thio:1 p.Lw t.r::..s in Nederland, de, t ;~onder het gebruik van mr:;c·ickE~
methoden erg ~oeilijk tot een redelijke klassifikatie ~~d geleid. Je
c~)l... SIJ:'C!:kelijk~ indeling var!. di i., Vt.~Tbonu :L!3 on{~l.!V(·~er." tcr~.lf!C;t:·vur~deL,
cndt:.-:..Eks het \·Jerk~-~~-l in vern.rrr:-.1<.~ Vl\-;E~ taties e~1 h.Pt niet ~~)--~1·::~-~t~-~.l~cn -,l::;_y~
o;)n'l;;:e:-:c w.b. hul'. "ortirmlit,üt" (H.einheit) .in \volk oFdc:r:t d".n n:)~.
Het belnnBrijkste voordeel is ~el do mogHlij~
heid tot kre:1t:ief {~ebruik v:;,n :le ::jcetl'wdcn, i'.i.•':
f~Pbru i}::: v·oqr r:1ecr d~trJ. uJ.leC:~1 ~c ~::;.i -Ier:;
kla~3:3if:i.cerende ·1r~~r~g var: : bJeveel. 9.~,~-~,~-·r.~::..~:.-~~-i.c~:~
~~i.]n er :ir1 d.-l.t rct~teri:J.ë~l te (1nder.~c:~~:'i;3~~=:·~ ?.
Zo kun :-18n 1.1e t g·e~brui.k 'rar1 '3.C:~:je n.et!-~od'_;n
L'..llerle:i. f-?.1-::olo(~i:::~e}·!c~ '-'t. . t-:.{;f-=r1 onderr,oe:.-:~:::rl, JL
vo~.. DcrL ~(::- een {;e1.reldit; b~la~~{rr:l j}~_c G.~~;-~'?<1l5_::-·:s
O~J het {;e ref.>:!::: Ghn p v·~in_ ,:!_e '~k ~J.o·:Jè. V·~)Or ee·r.
·vnorhP"l'"' (o·J"'" 'T·"n'"t·" t'i c. '~1'''-('e''"'' P) "P''··';
',,
f..._,_.>..J
ik G~-utr hr~t i·.rer-J<:: un,n 11o;~c:\·JF~1' ( L\~colo{;5 '~'.:"11.
:-t;Jpli:!f:.tion o~.. patc?-rn detectio~l r;~~~~t;·'i_) --~ 1 ,;7-~
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nu voorspelling op okologische ~ronden, een vergelijking eKologisch
zinvolle resultaten opleveren.
t;eu volgtmd probleem is het interpreteren van de verkreg)n ecmht:hlen
in sy!ltaxonomü>che 'termen. Het feit dat iedere klassifikatie sterk
afhankelijk is van de verzameling in de analyse betrokken opnanen,
vestigt de aandacht op een in de syntaxonomie verwaarloosd probloeD
hoeveel opnmne~1 uit \velke delen van het onderzochte ge bied moeten He
i;;. de analyse betrekken ?. \1anneer ~én gebied niet wordt onderzocht,
terwijl een ander gebied wel ~'.eer intensief lvordt doorge:::jokt, zal de
klassifikatie er anders uitzien dan wanneer de aandacht meer evenredig
verdeeld wordt. Zeker ;mnneer het gebied van onderzoek groter trordt,
gaan geografische faktoren een belangrijke rol spelen. Over h~t
algemeen gaat men hierbij O}Jpor:;unist:Lsch te uerk, maar a~s men
syn taxonomische tknheden wil verkrijgen die de velels i tua tie zo
nauwkeurig mogelijk weerspiegelen, zal men toch de opnamen evenredig
moeten spreider1 over die (;ebieden, l:laEtrop ue11 OlJ exter:1e ;;rotlr_lerl het
Vt.''~"']' o~:,o:>'c 1T'>" "'"'!1 ( r'' ;ffi (·)r:l'l•~h'"(?.u -~n) VC :·,:
hl·t:-1...•-·
"t.\T ne >,·ey•;r•-T•t
.....
.,
1
De uiteindolijke ve:r-talü;g van de :.n ie klaG~lif2.l:.,ltie
opgestelde edlheden in s:rnta>::onomischc blijft in hoge mate subjektief.
Het syntaxonomisch systeem is hiërarchisch O}lt;ebouucl. Dat heeft het
voord.eel dat vJe het kleinste aantal keuz(m hoeven te maken on c3en
be:paald syntaxon tè "determineren". Haar vaak vTord-t dit O'.Jk. zo opgevat
als zouden vegetaties in 'Aierkeli;jkheid ook hiërarchisch opgebom;d zi.jn.
Dat de meest gebruikte klassifikatienethoden hi{§rarchü>ch zijn, is
een '3igenschap van die methoden, en heeft niets te maken met de vlijze
waarop het synta:;.::onomische systeem in elkaar zit. Deze s:,rnta::wnomische
hiërarchie lijkt, behalve h'3t verstoren van sterk overlappende niches
(verschillende kensoorten van hetzelfde ~-;yn&on), ook het- besbun van
nichas van soorten, die elkaar a.h.w. koncentrisch omvatter:., te
veronderstellen. Wan~ kensoorten van een verbond worden geacht in alle
associaties van een vey-bond voor te komen, en zo telkens na2r boven toe
döor. rot op, zeg het nivo van verbonden, lijkt dit geen onredelijke
aanname, maar dat we dit diverse keren herhaald vinden, zo veel keer
als· er hogere klas::;ifikatie-nivo' s opgesteld :üjn, lijkt tamelijk
onwaarschijnlijk. Waarschijnlijker is dat op een gegeven ~oment de
rel'3.ties tussen onderscheilion vec;etatietypen ve,,l meer netvormig Horden.
,
Ik hoop rr1et bovenst'3.nnde duidelijk gemankt te hebl;en, dat het
cn<ierzoeken van het model, ·vmarva n de vegeta tie-onder:-:oeker veeJ.:ü
stj.lzwi.je-end ui t€_"na t, ons vrag8n ophwert van ekJJocischo aéE·ci, cli..e
uitstijgen boven het zuiver syntaxonrnaische kader. Bn dnt is wetensc~Hp
peli.jk ge~3ien r1aar .gelukkig· ook, ortdut zo'n r;yst~t:;rn, boe lLi_ti;~~?b~t~e~ü en
r:a:"C.~,.;l-:e~j_TiG e;:~k, en h~)e :.:Jirrvol VOL'r d~3 p~rakti.,]k, o~ls :~1.tJ~Jr t;<:-~~n 1,;._~~.~r~~..l=t
~nzicht k~n geven in de ekologie van planten en ve~etnties .
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OCJk bij de velrl-faoe van het onder7>oek vwrden vc:rm:dt?l'~;tc"L~i;1i;en.
gedae.n over de aard en de opr)Ol1H vnn VP,c;<~t~'-tie:;. \;c;JL:·":.ü ytzL:'t L'-•:;.'hij
!:et begri:9 minir~ur:nreaul (rn.;l.)" Al va:1k if.\ 'Xi. Gt'cng.'·~ot zL t :!o r·r><>t;er
tS8bru_j_k:r~1ijke rrlé2,rlif~r Vê..lll uitz~~tton Vrtr!. SOOl-"'tr;nt~tl (~~f.:::1-vl~~ecr(~ or:' t~(n !1t:rie
tbreid '3:1.:3 ~ vl~1(fj en) line.~lir tc:t:~. n de t) ·. ·, ··:c L'?~·J: ,_:~ ~:t;, r:1.i~~1 pj_(:!_c ti.\l is.

1; i

Op die manier treedt <ll tijd een afvlak~ün{': op, die bov,,ndi1m afhanl-::!,li.jk
is van de t;ebr·uikte ui t~·.et Ling<l~>chaal. Het!:J tal bli,ikt Ja 1> bi,j w~~~ r·
elegante werkwijztm er ;;etm m.a. gevondnn tfördt, dw~ dat bi,j vergrotini;van het oppervlak heL soortenaantl!l toch nog te VtH;l blijft docJr:;tiJt;•_c;;
om van <:-en afvl11kking te kunnen !lprekt:n. ';'ocll zi,in al ti.jd :::-u:;tj~g o;;nar:JurJ
gena:.tkt var1 veG"f.~:taties, .die tot t;ocd te r'?:]Jroducer•m kl:l,lsifïkatiu:;
hebben geleid, 7,0dat de waarde vun de?.e konstatering voor de 'n;g<:tntiekundige praktijk niet zo groot is. }1aar de tlworeti:;che kanten zijn 1·1el
interessant.
De afvlakking van de ~urve wordt namelijk verwacht, omdat men
a?.nneernt dat een homogeen milieu een bepaald aantal soorten kan herbergen,
hetgeen imr>liceert dat er een minimale oppervlakte is, Héwrop alle
(belangrijke) soo:rten voorkomen, en waarvan de ~rootte af zou harreen 'Téln
de individugroottf~, het aantal en het versprei<linc~lpatroon v;cm de
samen.stellenJe sourten. Echter, hornognne milieu' s b•::;taan alleen in
leertoeken en theorc;tisc.:he motlel:ien, ;\oürtt dit Wl!~r L:cdlêeltt:lj.]k o;1::u<·t.
EH:ir or1dat de ven;chillen tw;sen de Ollde:-:;cheiden vegetittin.eenllE:HiPn grob~r·
zijn dan die tussen opnamen van ver~JChili~ende grooV;e;3 uit de~~elfd,~
vegetatie, en onKl::1t milieu's nu ook Heer niet volle•lic heterogc''ll zijr•, j_s
dit voor de praktische vecetatiekunde ge•:n be7.waur. Het i:; dëtn O')k ni,~t :.éo
belangrijk 1:•ct ar bi train' afspraken over b~jv. ct ijtc:-int;:;percu~ta,<~f.l;; in rie
grafiek te proberen toch e• n r~inir.mJ:!I.~reaal aa:1 ·•,e v:ijz<m ; het g:1at er m~1;r
or:: de verschillende vormen diP de l~urve knn UH~nnonen te be,;tudnJ~'3n 'TUt~\H~g·:
de ekologische inforr:wtie die dat:rin lwsloten ligt.
Barkman's werk>~ij~~e, het
onnemen van.veel "at random"
(~illekeurig) geplaatste kwadraatjes van diverse grouttes,
en het uitzetten van de ~o2nQm~
in het soortenaantal tegen de
logaritme van het oppervlak, is
een verantwoor~e wijze van m.a.
bepaling en geeft onverwachte
resultaten te zieno Ze lijkt
namelijk op te leveren dat er
in {én vegetatie verscheidene
m.a.'s zijn aan te.Hijzen.r..:r is
echter veel meer zorgvuldig
verzameld materia~l nodig on dit
te staven, maar :Jocht dit
resul twü telkens zevoc'l<m
wor0en dan vra~et het om een
verhlaring.
Men zou zich dan e~n
vegetatie kunPen denken
opijebom.-d uit verschillende
"elercentel6" van.verschillende
grootte, die onderling al dan
niet :ruimtelijk overlappend,
gerangschikt zijn. Bij elke
kwadraatjesgrootte zou de
korrelatie tussen de soorten
kunnen worden uitgerekend om zo
de soorten, verantwoordelijk
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v001. d.t-: dalen in .Barkra:J.n~J ~;.t\~fic:{, op Le ~-;pore11. De au.n~Jr~zi{:lle:id vun a.i~
elementen ~-·,ou l~u.nnen_ lcori·eleren n1et do aarn-:e~:jitjhüid vHn ~~t-~f~ Eli.J.ic:1L~~a}.<;to:r
of koraplex vnn milieufttk.t.orHn, dut docr de~ a<.~nvi{-;t:.ig·e plnntc!rl;:)oor~{;n
onderling verdetüd W<!Td t, en het kowt er dan op neer dat een ::üL.eu
opgebouwd gedacht wordt uit mikro-milicu'n (al dan niet konkreet, m~ar
'.vel :net ruimtel:L,jke omgren;'.ingen). Het i3prcc'ld voor ~'.ich dn t do;~:; :.;oortr,n
' r t 811 1ll·"C 0.8 V8CC t·a t"lü
· ~-~:t.Jl1.
· · I l1 CU~
' J)I'êLK' "-LlJl~.
· ., L~LLL., nr~·:;:e
'·
de .St f.?T.KS ~ttG k.'"011J{Uren
o_rbou\lJ l1et d."!.~idelijL.st zijn als de 1rer~-;chil:. nnde 1~1.. u. • ;:3 vco=r-.al l:o:... . rç.):=:lpon-..
~a~en met de diverse grootte-klasHec van individuen die in eHn b~pa~ldo
vet;e-·tatie 3-~~r:\~iij;Jba::!_l~ zijn. In een bos bijv., Haar derg·e1ij/:o ~J(_!-·;:~Gtil~.·-~r.:.
serl.::ki{c1ijk te zl-c;n zijn 7 zu..lJ.cJ~ onderg·ro-:::i , ntr-;Jj_1zen en t(J!~l~.~r~ ftl ?!J:~:·_;·d
Oln.:H.=:nv-olg·ende w.a. 's te zien t-;even.
Het i~? duidelijk dut 11e r1et het veronde1·~3 toJl,arl "~It.ln dt:..: h;:rpot~;~;
tisc1::.s eler:er:ten dic~.. t in de b11~;..rt kor:1en v~1n een begrip n1s BJ11~~D-~1i~.1., of
-~~!_S1D;~-r..re~;e-taties. De elem•3n.terl hoe . .ren oehter niet per sé tot s'"::n_ 'Tf..Lil de:-~e
~>:el.""leid te ~ ..ror·den, Olndat_ ~:;e niet uit soorten :-.aet dezelf·.!.e l~Y'IE-<-~!->VorT~ o.l*:1.
}~oev•3n te bestaan. \leJ. ornva tten ze u.lle begripyen, die ge;·-: een. ;~ebljer1
:.iselvegetaties :um te ge'.'er:, al kan het zijn cln.t .ze ;üleen '';:t~ètistis~h"
bests.~m, tenlijl ;3ynus:Lën, irwlacvegetaties El.d. clt:Ljd kon}:reet in het
-,leld a:._·t.nv;ijsbnnr dienen te zijn. lior.; ~;el dit verschi1 helc?-ls.,LJ_ r1j.et
sss'?nti'E~el hoeft te zijn, vereist het vml .dut de prcblenen net 'dlue:·e
a:-:!3.lJ'"~~ e techDi eke11 dan de ge br1:.il~e1 ijke o1;r~Ld~1e te l_ ij f -r.rlOJ::'de;~_ {je ;~nc:.r:., t;en
~:ot;elijJ:'e klHsf~ifikatie vart deze eler.1Cilten, r~1et als ver--:rolr~ ox:de~o~~~;ncing
in een systeem 1 is even moeilijk als zinloos. Zo'n systeen zou chnot~sch
o·nrJer., juist omdr" t hot niet hiërarcl:Jir;ch in t"} richten j_~,, en bo7'JLclien
r:iet praktisch tJruik'::laar z:i.jn. Doel Ü3 hier dan ook niet k1as,:i.fikutie,
~rraL:.r ekolcgisr:::h inzicht.
Dergelijk 'onderzoek zou meer kunnen leren over zaken als de or:derlü:t_~~e
.\. ~!'deling Vhl1 11e-t ~Jilie1.1 cloor de pJ.ar1ten, de va:tiatl.r~ a~_c.:J J.:)c:r ~-:;~:r~::t~~i~:?ll
;'):· ele:Y.enten beiwonde r::ikro-}wbi ta ts in rHliib.e r1ct alc;enene rüJ ie'J.eicer.scham•en e.d •• In de volgende sektie, 2.1, >vorden dezel:fde proble::e~:
va:mi t e(~n 8.ndere hoek benaderd. In elk geval t)J.ijkt dat uit de
syy;,taxonomische vec:etatiekundn allerlei vrag~"n over de aard van vegc-;;u.ties
opkomen, die in de toekomst een belangrijker deel van het vegetatieor~derzoek zouden kunnen c:aan ui tnaken.
•
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Vegetatie-ekologie .

Binnen elke kollektie soorten zullen >ve et~n bep1uüde verdel:i.ns
van de hoeveelheden vinden. Ivanneer di.e kollektie echter een zekere
biologische realiteit bezit, zal de abun<lRntj everdeling het resnlünt
moeten zijn van biologische processon. l!:n omdat we uiteindelijk
geinteres~3eerd zijn in die processen, kunnen we Je abundantie·.rerdeling
gebruiken om daarin inzicht te krijgen. Het probleem met de interpre~atia
van verdelingen is uiteraard, dat ze zelf Iîietn over din proceE::wn
vertellen. 8en zel:'de vercteli.ng knn op velerlei I:lanieren ont.:;t~1;1n; uel
kunnen we uit die verdeling ideëen halen die i-;etoeté3t kumwn 1:nrden.

.ben veel gebruikte WlJZB van uitzetten is, dat men de soorten r:m(;>;Gch:Lk t
op aflopende abund11ntie (of bedekking, of biomassa o.i.d.), en dat uitzet
tegen de abundantie zelf. 3ij een sukne,;~üe wordt dan ;wl het volt7endo
gevonden : zie figuurtje.
De kurve na 1 jaar blijkt dus
ongeveer recht te zijn, hetgeen
vanwege de logaritmische
uitzetting impliceert, dat de
abundantles een geometrische
verdeling volgen. Vertaald naar
de biologie stelt men zich dit
gewoonlijk voor áls zou de eerste
soort een zeker deel van ~~n
resource (meestal ruimte) voor
scortvolgorde
zich op-eisen, de volgende zou van
dat wat de e~rste heeft overgelaten
weer ongeveer een zelfde deel bezetten, enz •• Hoe steiler de lijn, hoe
g::-oter dat deel. Een dergelijl~e verklaring ü.1 gelukl:ig toetsbaaro Een
vero::1derstel t daarbij dat de soorten onderJ.ing niet konkurreren, en '.~at
de volgorde van abundantie overeenkorat met de volgorde van 'Hln1:o:;:st. Eet
ZO'..i i2·1te~essa11t zijn dit ook ind.srdaad te tor:~tser1, ondé:. t nnde::·e ·rle~_~}-:1e.r:i.rl_::~. .en zeker nit3t u.itgesloten zij11. Een ar1dere raogelijl:e 'rt::rlcluring is n.l. ~~-~~:.t..
::: ocrten wel OïJ die ene fEiktor konkur::.~eren, (in piorücrvegeta tie~.> ru: ;:ct:::
'tlaarschijnlij~c) en dus ui tslui t•:md op r;rond da~'rvD.n ':nm nrmt~ülr:-m verdee1d
zijn. Ve~scheidene ~odelle::l zijn ontwikkeld, die tot een kurve van dezel~de
vorm leiden. Vergelijking van cle eigem>chn.ppen van deze :oocie1l en op basis
van :oraktisch sa teriaal is dacht ik echter nog niGt uitgevoerd.
De 40 .jaar-kurve, is een soort platte S-kurve, clie ook bl;_jkt te
ontstaan vmnneer nen de lognormale verdeling van aantallen op deze >'fijze
uitzet. Het merendeel der soorten is dan matie- algemeen, enkele zijn
zeldzaam, er..1<:ele erg talrijk. De lognor:c:tale verdeling ontstaé\ t in tsevall en
ï-;aar den aantallen bepaald' >mrden door een groot as.ntal, onafhankelijk vaL
elkaar variärende faktoren, zodat een gedetailleerde ekologische verkla::-i~g
niet direkt vo•Jr de hand ligt.
De abundantieverdeling zegt dus ;ml iets over de verdeling van
de aantallen, ma e.r weinig O'Ter de struktuur van de vegetatie zelf. He
moeten voor een nauwkeurig beeld van do vegetatiestruktuur ook be~;chikbm
o7er gegevens, die de ruimtelijke verdeling der plantesoorten betreffen.
En de verdeling van hree soorten kennende, is de volgende vra.ag die na:~r de
mate waarin hun patronen onderling samenhangen. Of, voortbordurend op de
veronderst allingen onder 1 • 2, in welke ma te is een bepaalde ver!f:l ta tie een
mozaiek van plekjes met iets anclere soortensarJ.enstelli::-lg ? •
Wanneer de vegetatie een mozaiekkarakter heeft, zullen groepjes soorten in
het algemeen min of meer geklonterd verdeeld zijn, en zal de soortenaantaloppervlaktekurve minder steil :üjn en lánger doorstijgen, dnn \v~mneè:'I' :ie
soorten meer regelmatig of "rillelu::urig verdeeld ;;ijn. In een Dozaic!kvegetatie z11llen relatief kJEdne, Rnn Plkaar GJ'P1:;ëf:ncle })2'c•efvlnkjes n8lli'l0r
ver1•rant ~üjn dan lo~~óFo ; };et verloop daarin }1ane-t samen met bm groot!.·~, en
kan ver<'clül1~'>n h:\ P.rin tussen vegetatiHs nmJYh')urig lienrgP•'en. Vc<'<t'Sf' c:c,·en
de ve:r-sdïil1en tu:g;en de vervwntr3chappen van aaneergrPn~~mcd(• vLiL,je~; en
wil} eke-:Jrie;E: ·paren vlakjes de intnns:L tei t VI'Y' ];•;t vc:getntieratrP\i!l WH'1'.
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Het zou int!:Jrt~t~:~;m:t zijn vegetatiepatrc.ononLil<;·;,f,el~ beL.üve étun r;b:::.~·k
·v-er~; ct il1 ende vecl~ta ties, ool:; ,jt(l.:-Jt tb· doc·)n ann Dtr~~kturP~~:-~ ;_;tt;Tl~overeenlmr:,ende, maur floristisch verschillend(~ vegetatler3, orHlJ:tt eventuele
>vetmatighedon dabrin' aan het licht komen.
Het belang Vfl~ dit onderzoe}: lit~t niet in }wt passen vun een of und<~re
kurve aan de gegevens, owdat :c;oiets geen inforr:mtir~ he...,-a.t. l~r ?.ijn altijd
vele kurves OJ.l dezelfde set gegevens te lXlssen. \.Yat >-Tel V<-Jn belang ;is, is
het onden~oeken vi.a andere methoden van de veror:.derste1lir•cen van de
diverse modellen. Dat zou ons dichter brengm1 bij een algemene theorie
over VE\'retatie-struktuur, o!'tmvel de Hijze Haarop planten r1ümtE!lijk
verdeeld zijn an J:3 1:ij::~e waarop hun aantallen onderling sane~lhnngen.
Beide komponed:er; vnn struktul<r zijn even belanerijk en het is zaak bij
het onderzoek te proberen d.m.v. ven>chil:~ende met!:od.en voc·r e(m vegetatie
beiden ~Ji teen te rafelen.

•

De verandering in de tijd van vegetaties is een heel belangrijk
aspekt van de veeetatiekunde, dat begrijpelijk nooit tot het centrale
onden~oeksther:1a is verheven. Toch kunnen op relatief l<orte termijn
(een sjokgroepgeneratie) e.l aardige gegevens ver?.ameld vwrden. Zo ~1eeft
de sjokgroep nu 5 jaur perrnEmEmte hmclrnten (l'Q' s) op Vlieland, in
verscheidene duinvegetaties. Door stevige schomnelineen in.de waterdiepte
( 's winte:rs soms tot boven het mmdveld) worden de pioniervegetaties van
sekundaire valleien (vnl. Nanocyperio- en LittorelJion-soorten) veel
zwaarder getroffen dan de r:dnder aan schoprre1ingen orttlerhe-vi-ee duinheides.
Na een lan~Tdurive
irnmda tie kan de r5ukcüs;>ie
~
u
/
er praktisch opnieuw beginnen, omdat veel
planten vun de opvolgende stadia die zich al
gmrestic;d hadden, ·r:et n:i.\:Jt overleefè.en.
Een belancrijk onderscheid is dat tussen
primai:ro en sek1n-~drdrH sukcessies ; de eerste
op volledig ma~Jgdelijk terrein, l1 8 andert~ na
verstoring in bestaande vegetaties optredend.
Zoals te verwachten valt, is dit o:H1e:::·scl:eid
niet Dé1'.l.rscherp, maar Hel van bel<:;ng OL'l
Haargenonen <mkcP.:>rüe-cd.gen.schapJlen. te lmnnen
rel a te:ren ra et ui tv;endic;e ei gen s eh arren.
,Tui~Jt entdat èe zeer é;lgemene 81J.lcces;üet1wo::-·:LE'lën
1.üt het "tlegin Vc1n dE:·ze cnm !Üt't he:!ernaa1
bli~ken 0~1 te r;n.r-n1, if.; orH1P:~?.C'el<~ nadir; .. De
enige gcneralü,~ltie O'Jer <-:ukc,~s:·ÜF~s die on';ermind.nrd stand homit, is.dnt ir>tei1.1"':'e·tutü~ vn.n
do :i.n_vloed v-an hi:~~torische fr}Kt.oren ~~o g.ro~t js,
dat inte:r·pretatie van ruir:·telijk ge<.;cheic)nn ber;roeiingPn als elP::lenteu u:i. t
een temporele x rf~(;ks haast OYJ!T10E~t:~J.j_jlc in .. De ru.HlT1~1<. ,-.run Dukcesnir~-o~<lt:-'r~~.oek
hoeft rr:. i. niet zczeor te liggen op hot or>dersc:heid en v:1~1 uukcessiestaclia
met hun floristische smnens tellingfm, als wc-1 or vegc"t1.1 ti c,.fd.gcnsc}~DI'}'f:'n. :::o
is het verloop van de ti,jd j_n cl8 diversitfüt (Eoort;enac.;ntn1, <>tundi~J:ll\~.iP
verd.elire;) inter~t3Bant in 'Terband r:·r~': het type sukcer:;ni<~, en de af"tn.r;d Vê!:!"l
de f30·~rtf;rLrc·J. }Îp Vf:randr;ringr·.~r~ in do flori:::d;Ü>clJ~' sm;:en<> i.e}.~j rt; ·ÜJSfWll cJ.k
paar oper-:mrolgt:mde jaren per FQ levnrf:n, é-";estcld te.r~onovee' ht't dive:'s:.ttüts-
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ve.rloc•}J, <.Wmv~LJZlJJgen voor dt" manier Naaror veget&tie•;erand(Tit;iSUl zich
vol trekker;. '1-lanneer men over liteercl ere l)Q' u beschikt ovtéU' e1~r: rtêek::.; vnn
jaT en, kan men ra et behul r van Y1Utner:i Hl: e rwtbod en een Cl'O<J t nu n tal vrc;cen
aan lHst mate?.'Ü\Ecl stt>l1en, en beant\JOorcJen. Hoe;mvr:g (1976) vond dat het
patToon in de PQ' s van dr. Be•ëftink op drooggevalJen zandplaten in l'wt
Vee:::·se Heer, in de ·b':'C:Ï.r>jaren vooral ter;Jport-:~"1 was (d.i. de erootste
venschillen tussen de jaren, niet tc.tSaen de PQ's), tenrijl liet latur vooral
ruirntelijk lverd. Door allerlei opdelingen en verdere analyses 7<.m te:
materiaal konden gedetailleerde aspekten van de sukc8ssie nader onderzocht
KOrcif"E.

Een geheel ar,dere bcnaderine die r;;omen teel erg in :~1-reng r::wkt, i.3
om stlkce:osie te zien als een rF~cks plant--plant-vervangingen, >mnrbij de
nadruk dus direkter ligt op de konpeti ht.we :relaties h:ssen ple.nte:300l'ten.
Dat is na tuurlj.jk hl'lt eE,r,vo,_;cUes t uit te voeren tij bomen, m;ar d.aer' L•:':üft
het dan eek fraaie resultaten opgeleverd. Doordat de konkurrfmt .:ü or:der de
boon wacht op zijn kans, is het bier ~~invcll er te kijken nr.w.r plan ';-plurd;ve::.~·va.ngi:r:g, d::>n ivanneer :in een grasland een klein gat o:rJts';utt vn:b.r'ir; ;üsh
v1el 50 andere soorten 1~1lTJlî.en gaan ·vestigen. De eer·~.;t-vestit:;ende hoef~~ da~Jr
niet de uiteindelijk verd:r:ineende soort te zijn ! . Do:r H':rt ::.Er-:1· gedetuilleerdR l:è~rteri11g na een aantal ja;:·en te herhalen, kun men cle l~<'~n.s scLattei:,,
>•nwrmee de ene soort door· ecm andere vorvccnt;Gn vmr·dt. De scht<tti.ngen •,;;:i.jr;
bovendien kontroleerbaardoor toekomstige samenstelling te vocrs1·elJen. Ar:.d0re
nogslijkheden zijn bijv. het voorr;rell(m ven de s&]è1ens-l.;e].lirg van cle kli!rJJ.X
op gro!td. ve.n de sanenstelJing vc->rl de stedia, maar d_A bi~>to::c:~~.c:l·ü :;',;l}':tnr€::L ••• ,
oÎ binnen een ee bi edj e vmmi t de :populv~ ti e-opbomJ van de [; oorten vocl·spellingen te doen. (Een soor·t, die zich ·absoluut niüt verjonc;·t, z~:l O'Je:·
r.ekere tijd moeten ontbreken). De eniee, menr no~dzakelijke voorN"a•:::rr1e bij
het bestuderen van de verva:!'lgineen, is dat de (vraeruchijrlijl:heids) kans
dat
/
soort b door soort B vervangen wordt, gedurende de tijd konstant blijft. (Of
een bekende funktie volgt).
vlanneer het bepalen van de i!1rli vic1uele ve:rvtmcingen n:e: 1-Ü l;v(•e:rb&E:.r is, káE men rJroberen d.m.v. ve•jJ. k:i_eine k.>vadraatjeG de kon1nnTEmtiere1aties tus~":m elkaar opvolgende soorten te achterhBlen. Door El. van tve';l
vlakjes de bedek:é:inesverhotld.int.; van een soortenpaar in de tijd te volGen, of
de trend d[·W.rin a1.._n te ~even, kan r~en rr.ü~schien tot dezelfde reBtÜ te, ten
koneno
Deze benadering is vooral zo waurrlevol, omdat zo het mec~wnieme
van de sukcessie zelf vastlegt. In die necllanj_smen }Üjn Netmatigheden :t:e
ontdekken ; de drie belant;rijkste typen zijn als volgt Fecr tu r.;cve11.
(Hoofdletters zijn soorten, pijlen geven verv~:tnginc:3rj.chtinr; 'deer, overgenor'lEm van Horn) ;
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a. verplichte sukcessie

b. konpet:i
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Het i::; interesGant de sekundaire sukc--m:ie, zoetlr:; dit-:~ opino1'dt
in et.;ll e;at in Ewn bos ontstann door het omvaLLen ven '"' 11 ],oen;, b- Lt·~;c~ouw;n
als een rn·oces van ve:r-va.ngincfcll door boo~J[;O 01.>tur. N~wr dw· rY!éWS t spr;•-cl t bi,j
iedere sukcessiE de disperuiP. een beJ1merijke rol : een é~O')rt (~ient or_. JH, 1.
juiste n10rr:ent ergens a;m11ezie te zijn. J<':r·l'<'i is ,_Li t 1.e zien in het iror isch
rHgenwoud, wan.r ook elke bocr!l e''n eindiee leeftijd lteeft, en dH.t daardoor
testaat uit (>en rno:;~,tüek van plekl-:Pn vn n Vf~l'f3cl:il1E"ndt~ oudcr·dorr:,
de O!ldergroej vtw het reeenvlOud vinden we veel l<le.Lne bmnr:.l.\ies vun llOOf:'~;tc ~B een 11aur
meter hOL"g, die Hrg oud kunnen zijn, en \Wchten op hw: };nn~~ nit 1,,_, gr·ofÜ<.m
als er r-;en gat ontstaat, in dt~ schadm~ vm> J.'n:.-,fmrh;JtH] Ol~<>cl!ietenü, )(ortlevende boor:1soorter:. Docrcü<.t de echte o~JJ'vJoudbomen niet zo snel kunnen
groei.en, if, het w:r. belang al aam;e~'.ic te :üjn op een plrutc: V(Y~rclHt }'et cr,t
v&lt ; hier [:ie]dt wie het f!erst kowt, Yet eer.:::t maalt. Do'>r de gmvelrli13'e
soortenrijkdom lijkt het toeval erm grote rol te q:e1en. J)e E1j tuatie i~;
echter hr"el eekOITI}Ü:iCP.L'I'd : Janzen toond1~ nl. <Wll, cJpi; t·or,nkÎé!['lplnntion er~n
grotere overlevingskans hebben naarmate ze verder Wtlc cJe O'Jcle:,Tlant ,,d-.v·m.
Aen de andere kn~t worden bonfn.' vaak geklonterd ~vwlrgel!or:YL.
In gematigde bO(iU€ll liet het Qli}()I' ltei cer·in
eenvoudiger en ~ou onder:ooek nw'r dt~
ree-eneratie beier r:;ogelijk zijn. Het
is interesrov.J•t bij dit proees voer
elke soort vast te stellen, wut zijn
strategie ü:. Ee11 soort kan veel of
weinig energie besteden aan verjoncing, en het is na te gaan of dit voor
cle verschil1 ende soorten resulteert
in verhoudingsgewijze evenveel jonee
boo1:1pjes. Bovendien ?al de verdeling
over hfJt gebied van die jontse boom...
pjes van belang zijn. Het sukses van
kolonisBtie zou voor elke BOort iets
anders gerelateerd kurmen zijn mt~t d.c;::
investering in na~omelingschap. Or:der.zoek op djt nivo stelt dus niHt allRen
de exakte ve:r·vanginet·m vast, IlléWr
probec:rt ook te acbterhalen op welke
wijzen soorten dat doen.

2.3
Pas door Je relatietheorie
is de aa11dacht gevestigd op de milieud::;naniek,
mil i ettdyna:niek als er:;n verschi,jnsel van onge-leend belang voer Dar c :!; t.el:t ing
en diversiteit van vegetaties. Helnas doet cl€ze thecn·i.c geen tud.Ltan!
ui t.spra};en ; en veldonden3oek met r:eting van fak toren nwT I' iJ i tnidyHum:Lel<
ontbreekt, geloof ik, noe volledic.
De !nate var: mil:Îf!llll,ym,r,1iek :3u.l bep<Lld 1-10:rden doc.J' ::-~:·d~\·;entiH,
s t.pr}.: te ( a.m}Üi tlHle) , en ·m:.:rspeJ.bnu :rll rüd v:m do f} uk t1w tie~3 in tl e betreffende rr;ilieufaktor. Hoe ?.eld7.amer ( t. (1. v. de levursdu~tr vun dr ,.-;~,nt) een
fluktuatie ortl·eedt, dee te OJ::1v[I.'JJ'i3Chijnli~:ker L, dat eHn p:_,,,t ;:~ich ST
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t;enetisch aan :?.al a:'n pu.ssen. De ste:r.kte ervc.n vo,<r eh< J•lart wordt
uiteraard tepaald doc>r ~e tolerantiebreedte van de plant, die weer afhangt
van de frek\ventie ervoan. De voorspelbaarlwi<l ÜJ van gror,t b•;}B~g : alle
Nederlnncli'€ f'lé.lntesoortcn hebben zich op fmigerlei wijze aangepLwt aan hc::t
verschijnsel winter, omdat die elk jaar terugkoBt, en bovendien uit allerlei
signalen zijn kor1st kan worden voorspeld. Tenslotte is nog de snelheid van
de verandering in de milieufaktor van belang, aan een geleidelijk veranderende faktor kan een plant zich vaak nog fenatypisch aanpassen, vergelijk het
"afharden" van planten.
In het argemeen lijkt de bewering dat stabiele milieus een hogere
diversiteit zullen vertonen niet geheel onaannemelijk. Imners, onder stabiele
omstandigheden kunnen soorten zich zondor risico specialiseren zodat de
gemiddelde niclle-breedte smaller vrordt. Deze veronderstelling wordt gesteund
door de resultaten van theoretische modellen, waarin men soorten liet
konkurreren or.1 een ééndimer:sj_oi~aal "resource-spekt:n~_m". Het a::,.nt&.J. daarin
:r:assende soorten bleek sterk afhankelijk te zijn van de konstantie van deze
resource (en van de hoe~eelheid ervan). Men vond dat, als de fluktuaties in
het é~n-dimensiowüe resource-spektrum aanzienlijk zijn, de "specie~...;.pacl:i:-:g"
(demate "\Vaarin de soorten 0],' elkaer gepakt zitten langs die resoèn'c(-;)
OI:if:eke~rd ev(~rreclig is met cle variantie van de fluktuaties.
Onderzoek aan de ef:fekten van milieudymmiekop samenstelling en
diversiteit van vegetaties en dynamiek en vitaliteit van de soortpopulaUes
is erg r10eilijk, niet in het minst doordat nog niet eens de belangrijkste
variabelen zijn }Jerkend. Een begin kan t.rrorclen geon.akt door pJ.unten te eaan
kweken en dan het effekt van alle herkende, mogelijk V<J invloed zijndB
ingrepen te meten ; in priJJCipe op allerlei kèJtegorieën soorten. vlat g.en
gevonden zou kunnen vrorden is, cla t grote fh1ktua tie[> in ~én rnilienf11ktor eh~
::<reci_alisatie-r.logelijkheden in P.en nndere fe.ktor be:rerkt, ond1:•t votr de
f;y<üologie var de phn1t die fakto:ren onr)_e:r·Jirg kumwn sarJ~~rJ1Dngen. In fiè,.t
geval zou het veel eenvoudiger Horden lllilievd~rnami.ek_ te neten, ,ja zelfs er
meer algemeen over te praten. Zolang we dat niet weten, is het mis:~chien
verstandiger alleen te praten over de dyr:aniok vml eEn enkele faktor, en de
gevolgen dae.rvsn voor .de planten, e.n dus de vecetat:le.
Gesteld d[t t dat bim1A11ko:rt geomeden koek ü~, zouden IIi1ie'!ls rn-d.
r~eer dynamiek i!l het J.lgeneen nind.cr nauH ve!'l!lante soorten (ekologisch)
~oeten bevatten, dan meer stabiele. Toetsing is mogelijk door de aantallen
soorten uit een geslacht te vergelijken over een re,~ks, in dynamiek
verschillende milieus.
Kortom, we vleten niks van dynamiek, behalve dat het wel eens heel b.elangrijk
zou kunnen zijn.

3.

Planten-ekologie.

Konkurrentie treedt op wanneer twee of r1eer populaties elkaar
beperken, doordat ze aanspraak maken op dezelfde, beperkte milieufaktor.
opvallend in deze, en naar ik aanneem meeste omnchrijvingen van het begrip
konkurrentie, in dat het niet het verschijnsel zelf, maar het resultaat
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erve.n beschrijft. Dat kan ~üjn, oradat het verschijm~el zelf niet bt-o:-,ta.L.t :
een plant 1•e8 t niet \vaa:;:>docr zijn groei Hordt beperkt, zodat van 11 echte",
direkte konkurrentie'alleen bij dieren, die kunnen interakteren, geuproken
kan worden. In elk geval vermindert konkurrentie de populatiegrootte en is
derhalve de motor: van de evolutie. Hant dut genotype dat de r:1eeste
nakowelingen oplevert, zal zich uitbreiden in de populatie, en het zal
niet zelden dat genotype zijn, dat de konkurrentie het beste weet te
voeren of te vernijden.
Het denken over konkurrentie is zozeer beïnvloed door de wodellen,
bijna allemaal gebaseerd op de vergelijkingen van Lotka en Volterra, dat
het haast onmogelijk is die ongenoemd te laten, hoe1r1el ik dat toch doe.
Het theoretische werk ligt ver voor op het praktische, maar lijdt ook
enigszins aan bloedartJ.oede ; van transfusie vanuit de praktische ekologie
is helaas nog te weinig sprake. Er zijn zoveel komplicerende faktoren
(bijv. dispersie, aanwezigheid van andere soorten, effekt van verschillen
in dichtheid etc.), dat de problemen praktisph niet aan te vatten zijn •
Bovendien heeft de meeste theorievorraing betrekking op dieren, en bij planten
zou de zaak een aantal nogal andere aspekten kumlen vertonen. Het is van
groot belang dat door veldonderzoek de zwaarte van de verschillende komplicerende faktoren onderzocht wordt.
Het is in het veld praktisch onmogelijk konkurrentie te neten.
Soms iwrdt voor het schatten van de konkurrentie-koëfficiënt uit de L-Vvergelijkingen uel de ruir.Jtelijke overlap gebruikt, rom.ir hieraan kleven een
aantal OB'~waren. Van konkurrent en mag inrJer.s verwacht Horden dat als eevolg
van hun konkurrentie de overlap juist verründert, en sterk ovt::rhppende
soorten hoeven nog getm konkurrenten te zijn, integendeel. Een alle~n in
betrekkelijk snel veranderende vegetaties bruikbare methode is die Vfi!'. plantplant-vervangingen (zie sukcesnie).
Rest ons dus het ingrijpen : de experimentele nethode. In het
landbouwonàen~nek heeft men veel ervaring net het klJeken van l'l'.'-ntesc')rter,
en goede resultaten geboe1<:t. Direl:t inGrijpen ir1 ve0etatie3 is \to\_.r.. :le
veld-ekoloog ectte1· aantrekf::elijker. Stel~3elr1.1.ttige veruijdering van een soc_.rt
hoeft echter nog niet de gmTenste resultaten op te leveren. Ruin te is in
vegetaties zo'n belangrijke faktor, dut alle soorten daar e.<,nspraak op Blaken,
hoewel het vervlijderen van een doninante soort ~30 'n t;rote vrije rui:'; te
kreëert dat het volgen van de daarop volgende verschuivingen wel intere~sant
zou kunnen zijn. De belangrijkste voorunarde bij het vervrijderingsexperiDent
is wel, dat men lang genoeg moet volhouden om geen last te hebben van
storende effekten va::1 de inereep. \t/anne8r verwijdering van de planten z,elf
niet aan te raden is, kan uitschakeling van be}Jaalde delen erg nuttig zijn.
Zo heeft men door het J?laatsen van ijzeren sehotten in de grond waardoor
boomwortels lokaal 1.üteeschakelcl werden, al lang geleden kunnen aantonen dat
de ondergroei in bepaalde bossen Hel degelijk net de bor~en or.; mineralen
konkurreert.
Veranderingen in het (a-)biotisclle wilieu doen de konkurrentieverhoudingen tussen soorten -vrijzigen. l~envoudig is het veranderen door l:et
toevmegen van mineralen, of het opheffen van watertekorten. Vegetaties die
zich daarvoor lenen, kunnen zelfn in "hun geheel na<1r een ander r:ülieu· Hor<~en
overgebracht, rîenk aan mosvegetaties op r;tenen. In barwen kan nen stel~>el-
matig de strooisellaag vervTijderen. Door dit SO\)rt nnni111üaties t~m :men
snel meer te wet_en komen ov<;r cle konkurrentie relaties en de. ::.·n::. v2.n bepazüde
faktoren da<.trin.
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In natuurlijke vegetaties vinden we een verbazingv<ekl:enJ.e
diversiteit ; alle voerkomende soorten rweten zich op de een of andere
manier handhaven. Kenneli,jk gebeurt dat, \vant volgens een belangrijk
ekologisch principe kunnen komplete konkurrenten onder stabiele omstandigheden niet bli;jvend naast elkaar voorkonen. Het opsporen van de manier
waarop planten daarin toch slagen, is een boeiende bezigheid. Als voorbeeld van onderzoek naar strategieën, vlil ik een (ongepubliceerd ; ik kan
geen ander vinden) onderzoekje behandelen naar de relatie tussen de lichtverdeling in een Zuidlimburgs eikenhaagbeukenbos en de verd~ling van de
plantesoorten. In dat bos werden 40 vinkjes van 1 bi;j 1 == m • in een
raster opt:enomen, waarin een duidelijke lichtgradiënt te onderscheiden
viel. De opna!'len van die vlakjes 1ver<len b•,lverkt met eon ordinatie, en de
rangkorrelatie tussen de posities op de eerste as daarvan en de geineten
lichtwaarden in de vlakjes bleek signifikant. In gewoon Nederlands : licht
kan dus inderdaad als de belangrijkste variatiebepalende faktor in de
vegetatie beschouwd wordeng Het lichtere gedeelte had een hogere bedekking
(biomassaj, en was soorten-rijker, dus ekologisch gezien gunstiger voor
plantengroei. Het bevatte ook andere soorten dan het doru(ere deel.
Behalve deze vegetatiekarakteristieken, vertoonden ook bepaalde
soorten een interessant gedrag. Klimop (Hedera helix) was in bijna alle
vlakjes aanwezig, maar bedekte in het donkere deel veel meer. Het gemiddelde
soorten:1nntal per vlakje en de bedekl:ing van klimop bleken .sterk negatief
gekorreleerd, zodat dus Óf klimop vooral groeit waar anderen niet groeien,
Óf juist die anderen verdringt waar zij stru, t. Uit andere informatie en··
overwegingen werd gekqnkludeerd dat klimop de donkerste plaatsen bezet, als
'
gevolg van verdringing van de lichtere plaatsen. Daarmlli.st bleek klimop
gedurende de waarnemingsperiade (mei) niet meetbaar gegroeid te zijn, ter>'lijl
de gevmne bosplanten juist stevie groeiden. Het zou dus kunnen zijn, dat
klimop de strategie
:v:sft nlechts te
groe~_en in vooren n:og•e:l :ijk najnar, Whn~~~r 1e
1:lomen ka~ü zijn
en de temperaturen redelijk,
daartoe gedwongen
door de konkurrentie met andere
plante:3oorten, en
daartoe in staat
gesteld door zijn
altijd groene
levensvorm.
Fysiologisch onderzoek moet dit
kunnen Btaven.
Een
andPre Htratecie
i:~ die der voorja;. r:::ceofyten, die
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gedurende een korte periode in het voorjaar (als de bomen nog kaal zijn)
aktief zijn en al teeen juni verdwijnen, althans bovengronds. L!en variant
daarop vcroen de ~~njarige voorjanrsbloeiers, die oostreeks dezelfde tijd
alleen nog als za~-td voorkonen. Tegen de ver~mchting in, bleken de voorjaarngeofyten niet op de lichtste plekken het neesto voor te konen, hetgerm
verklaard kan worden doc'r aan te ner:ten dut de konkurrentie met de in aprilmei snel opschietende voorjaarsplanten voor de dan nog assinilerende bladeren
der voorjaarsbloeiers zo sterk is, dat onvoldoende reserves kunnen worden
aangelegd. Deze veronderstelling kan getoetst worden, daar aan te nemen is,
dat ergens in de lichtgradiënt~een kritische grootte van de reserves is, waarbeneden het volgende jaar niet gehaald >vordt ; en dus de in het voorjaar
opschietende plantjes ergens halverwege de lichtgradiënt het grootste moeten
zijn. (Op de donkerste plaatsen wordt het licht limiterend). '
De "gewone" bosplanten, alsmede die van bosranden, die de lichtere
plekken bezetten, wachten met groeien tot de gunstiger temperaturen van aprilmei ; mogelijk speelt vorstgevoeligheid een rol. Dan staan echter de bomen in
blad, en zullen ze op de lichtere plémtsen moeten staan, of speciale fysiologische aanpassingen vertonen voor het duister der donkerste plaatsen. Door de
hoog opschietende groeiwijze van de meesten hebben ze prioriteit w.b. licht
over de laag blijvende kruiden. Opvallend was ook de verdeling der jonge
boompjes, vnl. van Iep (Ulmus) en esdoorn (Acer). Kiemplanten komen regelmatig
verdeeld en in hoge dichtheid over het hele raster voor, maar ze overleven
kennelijk slechts op de donkerder plaatsen, waar de begroeiing lager en minder
dicht is. Ook dit is dus waarschijnlijk eon gevolg van kompetitieve verdringing door sneller opschietende en overschaduwende kruiden.
Met de tamelijk grove methode en spekulatie~interpretaties kunnen
we enig inzicht en veel ideeën krijgen in de konkurrentierelaties tussen
soorten en levensvormen. Omdat soorten die hetzelfde type strategie toe;1r,_s~en
v.Jaarschijnlijk de sterkste konkurrenten zijn, zou analyse binnen die groepen
de fijnere verschillen aan het licht moeten brengen.
Dit onderzoek was relatief sinpel, omdat er een beperkende nilieu
faktor is aan te wijzen, waaroo alle soorten moeten konkurreren, en die du;
zijn stempel drukt op samenstelling en diversiteit van de vecetatie. Een
uitbreiding naar andere situaties, waar dezelfde faktor· limiterend is, marrr
andere faletoren verschillen, kan dan aardig zijn. Zo is bekend, dat op armere
bodems dezelfde soorten hogere lichteisen stellen.
In het onderzoek naar strategieën liet· en n. i. prachtige mogelijkheden voor elegant ekologisch onderzoek, met )peningen nP..ar fysiologische en
niet te vergeten populatiegenetisch onderzoek.

Hoewel het voor de meesten van ons nogal ver van het bed is, mogen
we niet 'Voorbijgaan aan het feit dat voc•r plantenekologie (nog) ongekende
mogelijkheden liggen in de tropen. Daarover bestaëct een dun, naar spannend
boekje van D.H. Janzen (Plant ecology in the tropics, 1975, London) vmarin
voor de gematigde ekoloog een heel nieuwe ~ereld opencaat. Janzen legt ve0l
nadruk op plant-dier-relaties die in de tropen ook veel uitbundiger en dus
uitnodigend.tot studie zijn. Verder maakt hij een eigenwijze, maar behartenswaardige opmerking : "I wish to encourage tropical biologists to shed theü~
white lab coats and C20.000 centrifuges and start looking at plants as dy~a~ic,
intricate and evolving creatures 11 •
Als we dat eens konden...
ketambe, surDat,~ra, :u•s-.'77
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