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De bosgrond
Elk levend wezen heeft een bepaalde erfelijke
aanleg. Dank deze aanleg zal het organisme op een
bepaalde manier op uitwendige omstandigheden reageren. Deze reacties kunnen zijn ontwikkeling bevorderen of tegenwerken. De omstandigheden, die
voor het leven van een individu en voor de vermeerdering van een soort bet.ekenis hebben, zijn
gedeelt.elijk abiotisch (temperatuur, vochtigheid,
chemische stoffen) en gedeeltelijk biotisch (vijanden, symbionten) . Deze factoren zij n weer van
elkaar afhankelijk, want de vochtigheid be!nvloedt
b.v. de temperatuur, de planten en dieren de zuurstof- en koolzuurconcentratie, de planten de dieren
en omgekeerd.
Op sommige plaatsen heersen zulke uitzonderlijke omstandigheden, dat alleen bepaalde planten
en dieren hier hun levensvoorwaarden vervuld vinden. Zo'n plaats is de bosgrond. Deze bestaat uit
mineralen ( zand), vermengd met organische stoffen, die zodanig vervormd zijn, dat zij de grond
een kruimelstructuur geven, waardoor hij tal van
min of meer wijde porien krijgt.
De fysische eigenschappen en de chemische samenstelling van de grond kan op verschillende

plaatsen nog al uiteen lopen. Zandgrond b.v. bestaat voor 90% uit losse zandkorrels, met een middellijn van meer clan 0,02 mm. De ki.ezelverbindingen, waaruit deze korrels bestaan, kunnen door de
planten niet aangetast worden. De voedingszouten,
waarmee het zand vermengd kan zij n, bepal en de
vruchtbaarheid van de grond. Kleigrond bestaat
uit veel kleinere korrels, die met het blote oog niet
meer afzonderlijk te zien zijn. Deze grond bevat
gewoonlijk meer voedingszouten. De porien zijn
klein, zodat klei weinig lucht bevat, maar het water
goed vasthoudt. Leem bestaat uit een mengsel van
klei en zand, terwijl kalk- en mergelgrond zich
kenmerkt door een hoog kalkgehalte.
Van de fysische eigenschappen van de grond zijn
vooral het inwendige oppervlak, de vochtigheid,
de hoeveelheid en de samenstelling van de lucht en
de t.emperatuur van belang.
Het inwendige oppervlak hangt samen met de
grootte van de vaste deeltjes; hoe kleiner deze zijn,
hoe grot.er het totale oppervlak wordt. Van het water, dat de grond bevat, is vooral het z.g. grond- 1
water van grote betekenis. Dit is het water, dat zich I
boven een ondoorlaatbare laag (leem- of oerbank) , .
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verzamelt en dat, zo hoog als bet reikt, zo goed
als alle bodemporien vult. Verder wordt bet door
de capillaire werking van fijne porien nog in hoger
gelegen gedeelten opgezogen. Hoe hoog dit is,
hangt af van de grondsoort. Even belangrijk is
voor de planten bet adhesie-water, dat aan de vaste
deeltjes blijft hangen (fig. 1) . De fijnste porien
worden er geheel door gevuld en bij de bredere is
bet oppervlak der wanden ermee bedekt. Het neerslagwater, dat in de grond dringt, voert voedingsstoff en aan, ververst de bodemlucht, omdat bet
tijdelijk ook de wijde porien vult en vormt een belangrijke aanvulling van bet adhesie- en grondwater.
Behal ve bet water is de lucht, die de grond bevat,
van veel belang, vooral voor de ademha1ing van de
bodemorganismen. De hoeveelheid van deze lucht
h angt samen met de grootte der porien en met de
vochtigheid. B.ehalve na sterke regenval en overstroming zijn de wijdste porien (boven 0,03mm)
gevuld met lucht, die door di f fusie, luchtdrukverschillen en door het binnendringende water ververst
wordt. Door de ademhaling van de wortels en andere organismen bevat deze lucht meer koolzuur clan
de buitenlucht. D it koolzuurgehalte neemt met de
diepte toe en kan tot 8 % oplopen. Dit brengt met
zich mee, dat de bodemorganismen soms speciale
aanpassingen in bun ademhaling ve rtonen en
slechts tot op een bepaalde diepte voorkomen.
Een andere voorname factor voor 't !even van
p lant en dier is de warmte. Beneden een bepaalde
temperatuur staan de levensverrichtingen stil; bij
stijgende temperatuur nemen zij toe, totdat zij bij 'n
optimale temperatuur bet gunstigst verlopen om
daarna bij bet toenemen van de temperatuur weer

fig . 1 w=wortel wh=wortelhaar lp = lu cht porie z=za ndkorrel
gearceerd gedeelte =wa ter

in intensiteit af te nemen tot aan een bepaalde
grens, waarboven geen !even mogelijk is. D e grond
krijgt zijn warmte van de zonne-energie en van chemische processen uit de bodem. Verder hangt de
temperatuur af van de uitstraling, vai: _de verdamping van water, van de warmtecapaoote1t en van
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het geleidingsvermogen van de grond. Deze eigenschappen zijn verschillend bij zand, water en lucht
en daarom is de samenstelling van de grond van
betekenis voor zijn temperatuur (zand-turf ; droge
en natte grond). Al deze eigenschappen van de
grond ondergaan grote veranderingen door de hu-

fig. 2 1, 2, 3 eencelligen 4 franjestaart 5, 6 springstaarten
7, 8 mi] ten 9 pseudoschorpioen 10 vlieggelarve 11 muggela rve

mus, die de samenstelling en de structuur van de
grond wijzigt en daarmee zijn fysische eigenschappen en de levensomstandigheden. Deze humus is
een gecompliceerd produkt, dat door de werkzaamheden van bet bodemleven ontstaat uit de organische afval, waarmee jaar in jaar uit de bosgrond
bedekt wordt.
Dit bodemleven (het edafon, fig. 2) bestaat uit
organismen, die aan de bijzondere omstandigheden
in deze biotoop aangepast zijn. Door afwezigheid
van licht kunnen er alleen heterotrofe planten !even en de dieren hebben er meestal geen of kleine
ogen en zij missen belle kleuren. Zij zitten vastgezogen in de grondporien of bewegen zich langzaam
(kruipend of zwemmend) door de aardgangen en
alleen de grotere vormen ( regenwormen, insekten,
mol, muis) graven, waardoor zij van veel betekenis
zijn voor de bodemademhaling en bet omzetten
van de grond.
Ofschoon sommige dieren vaak in vertikale richting trekken, kan men globaal toch wel spreken
van bewoners van de losse bladerlaag ( spinnen,
kevers, duizendpoten) , van de daar onder gelegen
vochtige, half-vergane strooisellaag ( raderdiertjes,
mosbeertjes, eencelligen, wormpjes, slakjes, pissebedden, pseudoschorpioene_n, muggelarven, fran jestaarten, springstaarten, ml)ten) en van de humuslaag (grotere wormen, miljoenpoten, insektenlarven'). Deze organismen zijn over 't algemeen klein
tot zeer klein , maar hun aantal is onvoorstelbaar
groot. Op 1 m 2 komen in goede bosg rond miljoeoen wormpj es en eencell 1gen voor (vooral in het
water) , hond erdduizendr: n raderdiertjes, mosbeer-

tjes, enchytr~en en springstaarten, duizenden geleedpotigen, waaronder insekten, duizendpoten en
spinnen, honderden regenwormen en schorpioentjes. Verder leven in de grand nog de wortels van
de bosplanten en miljarden bacterien, zwammen en
w1eren.
Dit edafon leeft vooral in de bovenste bodemlagen, voor zover zij met organische stoffen vermengd zijn. Zij vormen een aparte groep, die op
velerlei manieren elkaar bei:nvloeden en van elkaar
afhangen. Men kan echter niet spreken van een
levensgemeenschap, want de bodemorganismen
zijn een integrerend deel van het leven in het bos.
De wortels nemen uit de grand water met zouten
op. De groene planten produceren hieruit met het
koolzuurgas uit de lucht en het zonlicht organische
stoffen, die de overige leden van de levensgemeenschap de nodige bouwstoffen en energie verschaffen. Van deze consumenten zijn vooral de bewoners
van de grand belangrijk, omdat zij de gestorven
plantendelen en dierenresten weer afbreken tot
koolzuurgas en zouten. Bovendien veranderen zij
de structuur van de bodem, waardoor hij beter geschikt wordt voor de plan ten. V oor het voortbestaan van de levensgemeenschap is het van veel belang dat beide groepen (producenten en consumenten) elkaar in evenwicht houden. Kunnen de consumenten de produktie niet bijhouden, clan ontstaat
er een onbruikbare voorraad van organische stoffen
( veen) en als de plantengroei achter blij ft ( ontbossing), clan spoelen de anorganische voedingsstoffen
weg. Het ontstaan van het biologische evenwicht is
echter een zeer gecompliceerde aangelegenheid.
Het hele j aar door vallen er bladeren en naalden
van de bomen, vooral in het najaar, als de loofbo-
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fig. 3 De vanning van milde humus
t

men zich voorbereiden op hun winterrust. Hierbij
komen nog takken, vruchten, <lode wortels, excrementen en gestorven dieren, kortom de hele grand
in een bos is bedekt met een laag afval. Uit dit
dood kapitaal moeten de nitraten en andere voedingszouten en het koolzuurgas weer vrij warden

gemaakt. De zouten bevatten stikstof, die nodig is
voor de opbouw van eiwitten. Nu is de strooisellaag arm aan stikstof, want voordat de bladeren afgeworpen werden, hebben de bomen de eiwitten
en vele koolhydraten ( suikers) uit de bladeren weggevoerd. Wat er overbleef waren vooral eel- en
houtstof. Het stikstof-kapitaal in de grand bestaat
vooral uit dierlijke resten, gestorven kruiden, zaden
en stuifmeel. Hierbij komen nog stikstofbindingen,
die door bodembacterien, wortelbacterien en
-zwammen uit de lucht worden gevormd of die
door het regenwater worden aangevoerd. Voor de
afbraak van de organische stoffen zijn enzymen
nodig, die door bacterien worden uitgescheiden of
die aanwezig zijn in de spijsverteringssappen der
dieren. De afbraak gebeurt gewoonlijk in etappen.
De eiwitten, vetten en gemakkelijk verteerbare koolhydraten kunnen overgaan in de weefsels van dieren ( aaseters, rovers, planteneters) maar uiteindelij k worden zij aangegrepen door bacterien, die een
eerste ontleding· tot stand brengen, wat men meestal
rotten noemt. Andere groepen v.erteren deze rottingsprodukten, totdat er tenslotte nitraten en ammoniakverbindingen ontstaan.
Slechts weinig dieren bezitten enzymen die celen houtstof kunnen ontleden. W el eten/v.ele de afgevallen bladeren, maar de fijngekauwde delen verlaten clan vrijwel onveranderd met vele darmbacterien het lichaam weer. Ook regenwormen trekken
bladeren in de grand en bevochtigen deze met verteringsenzymen, waardoor de bladeren uiteen vallen. Zo verandert de losse bladerlaag in 'n fijn verdeelde massa, die vermengd met bacterien, andere
organische stoffen en zand in diepere, vochtig.e
lagen van de grand terecht komt. Door bacteriewerking ontstaan clan zeer sarnengestelde humusstoffen. Worrnen en insekten eten weer dit tussenprodukt. In de darrn van deze dieren worden de koolhydraten rneer en rneer afgebroken en daardoor de
celinhoud vrijgegeven en de veranderde organische
stoffen worden innig verrnengd met zand en bacterien. Hoe vaker deze hwnusstoffen het darrnkanaal
van een dier passeren, hoe beter de bacterien erop
kunnen inwerken en hoe beter zij verteerbaar worden. Tenslotte zijn alle eiwitten door de dieren en
de bacterien opgenomen en worden de overblijvende koolhydraten door de bacterien als energie-bron
gebruikt. Deze kunnen deze rnacrornoleculaire stoffen omzetten in anorganische stoffen, maar hiervoor is zuurstof nodig. Hierbij spelen de gravers
en de worrnen weer een rol.
Bij de vorming van de hurnusstoffen ontstaan
ook zuren. Deze kunnen door afscheidingen van de
bacterien en door kalk geneutraliseerd worden. Gebeurt dit clan ontstaat milde humus, waarin de
omzettingsprocessen vlot verlopen en die de grand
een ideale structuur geeft. Deze zgn. kruimelstructuur houdt het water beter vast, rnaakt de grand
-
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rijker aan lucht en warmer, zodat er zich een rijk
bodemleven in kan ontwikkelen. Dit zorgt er voor,
dat de humificatie en mineralisatie de aanvoer van
dood organisch materiaal bijhoudt, doordat het gehele proces zich binnen .een jaar afspeelt (fig. 3) .
Er ontstaat clan een bosgrond, waarbij een zwarte
bovenlaag geleidelijk overgaat in een bruine onderlaag, waarin de wortels der planten volop voedsel
vinden. Op zo'n grand groeien klaverzuring, dalkruid, walstra, salomonszegel, varens en andere
bosplanten.
Het omzettingspraces kan echter ook langer clan
een jaar duren. In het droge bladerdek is de dierenvraat nog gering ( rupsen, larven van snuitkevers,
miljoenpoten, pissebedden). Pas als de herfstregens
het bladerdek doorweekt hebben, worden de cellulosen door bact.erien, zwammen en slakken aangegrepen. Op de ontbindingsprodukten ontwikkelen
zich eencelligen, raderdiertjes en draadwormen. In
de koudste maanden van de winter staat de omzetting zo goed als stil, om in het voorjaar en in de
zomer weer volop op gang te komen. Hoever de
omzetting in 't eerste jaar vordert, hangt af van de
samenstelling van de grond en het edafon, maar
ook van het uitgangsmateriaal. Bladeren van de
vlier en hazelaar zijn na de winter meestal verdwenen, die van de els, iep, acacia, haagbeuk en kastanje liggen gewoonlijk tot in de zomer, terwijl d~e
van de berk en eik meestal twee jaar, beukebladeren zelfs drie jaar nodig hebben om geheel uit
elkaar te vallen en naalden blijven 4-5 jaar liggen.
Dit hangt samen met stoffen, die de bacterie-werking nadelig belnvloeden (looistoffen, terpentij n).
Ook bladeren van kruiden kunnen anti-bacteriestoffen bevatten, vandaar dat b.v. de bladeren van de
tormentil, aardbei en ranonkel lang kunnen blijven
liggen. Ook zuren, die in de eerste fasen van de
humusvorming ontstaan, kunnen de verdere omzetting remmen, als mineralen (kalk) deze zuren niet
tijdig binden. Regenwormen kunnen het verzuren
van de grand voorkomen, doordat zij kalk en zand
naar boven brengen, de grandventilatie verbeteren
en door hun klierpradukten zuren neutraliseren.
Is de grand arm aan zouten, nat, koud en wordt
hij slecht geventileerd, clan ontbreekt het rijke dierenLeven, zodat de strooisellaag niet tijdig afgebroken wordt. Jaar op jaar komt er een nieuwe voorraad bij, in de oudere, vochtige lagen ontwikkelen
zich zwamdraden en er vormt zich een compacte
viltige laag, die de grand nog meer van de lucht
afsluit. Door bacterie- en fermentwerking vormen
zich zuren, die de planten- en dierenresten conserveren, zodat er een dikke laag zgn . zure humus
ontstaat (fig. 4) . In ons vochtig klimaat kan zich
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niet alleen in naaldbossen, maar ook in beukenbossen op arme zandgrond onder het onverteerde bladerdek een samengekoekte laag van half vergane
bladeren vormen. Hieronder vindt men clan een
min of meer arnorfe humuslaag, die in het humushoudende zand overgaat. Deze laatste laag bevat de
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Vormint!: 1·an zure hwnus

fijne uiteinden der boomwortels, die dikwijls omsponnen zijn door wortelzwammen, die helpen bij
het opnemen van water en voedsel. Het doorsijpelende regenwater neemt humuszuren op en lost clan
gernakkelijker de voedingszouten op uit de dieper
gelegen grandlagen. Zo ontstaat onder de humushoudende lagen een grijze loodzandlaag en daaronder soms weer een donkerbruine oerbank, als
ijzer- of zwavelverbindingen het uitspoelsel doen
samenkitten. Op deze grand graeit een zuurminnende flora (bosbes, hengel, smele, kussentjesmos en op vochtige grand dophei) en in de grond
vinden wij wel veel diersoorten, rnaar niet zo'n
graot aantal als in milde humus. In het losse bladerdek huizen spinnen en kevers, in de vochtiger
lagen : eencelligen, raderdiertjes, wormpjes, slakjes,
pseudoschorpioentjes, insektenlarven en pissebedden. In de humus: mijten, insektenlarven, springstaarten en miljoenpoten. Vooral het aantal regenwormen is er veel geringer clan in de milde humus
en dit heeft met de vochtigheid, de lagere temperatuur en het gebrek aan voedingszouten tot gevolg
dat de afbraak zo langzaam en onvolledig v.erloopt.
Een afwisselende en gemengde aanplant, betere
aeratie, afwatering en kunstbemesting kunnen bet
humificatiepraces verbeteren en daarmee het ontstaan van een betere bosgrond met een gezond
bodemleven bevorderen, waardoor de kringloop
der stof in het bos weer in evenwicht komt.
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