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1.Wat.ondergrasland verstaanwordt
Alvorensdeoecologievanhetgrasland tebehandelen,
dient eerstduidelijkgemaakt teworden,wat ondergrasland
verstaanwordt.Hieraanwordennl.verschillende betekenissen
gehecht.Zuiverplantensociologisch genomen,zijn graslanden
gemeenschappenvanplanten,waarindegrondvormgrasoverheerst,waarindusplantenmeteengrasachtiguiterlijkde
toonaangeven«-Dat zijnnietalleen echtegrassen (§£gliseae),
maarookschijngrassen als zeggen,biezen,russenen"*pI5r5êstaarten.Moeraevegetatiesvangeenofweinigwaardevoorde
landbouwkunnendusuit eenplantensociologischoogpunt even
goed grasland zijn.Voordelandbouwgeldt echteralsvoorwaarde,dat eenterreinbeweid'wordtofwel,dat•erveevoeder
vangewonnenkanworden doormaaien.Inonslandmet zijn
intensieve landbouwmoethetlandbovendiengrotendeelsmet
grassen ofdesnoods schijngrassenbegroeid zijn,wilhetvoor
grasland kunnendoorgaan.Inhetbuitenland neemtmenhetniet
zonauw enwordenb.v.ook eenluzerne-akker (frankrijk),een
heide-of eendoorvarens bezetveld (Engeland)ofeenoverwegend met onkruideninplaatsvanmetgrassenbegroeide
weidegrond (Amerika)met denaamvangrasland aangeduid.
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Vannaturevindtmengrasland vrijwelalleenin
drogere gebieden,indevormvanpralriè'n,steppen ensavsn«*
nen (graslandmetgroepjesbomen)ofwel opplaatsen,waar
doorherhaaldebranden geenbomenmeerwillengroeien,b.v.
alang-alangvelden.Inonsland groeitdaarentegenoorspronkelijkbosenwelopschrale,drogegrondenhet eikenberkenbos;opnatte,arme plaatsenhetberken-wilgenbroekj
opmoerassige,voedselrijke plaatsen,zowel,oplaagveen
als opmineralebodems,het elzenbroek;langsde..rivieren
wilgen enpopulieren enopmindernatte,hoewelgeenszins
droge'entochvruchtbare gronden,het eiken-haagbeukenbos.
Dekwelders ofschorrenvormenwellichthetenigenatuurlijkegrasland,datinlederland voorkomt,omdatdaarde
herhaalde overstromingmet zoutwater,deijsgangende
harde zeewindbooagroeibeletten.
Overigens ishetmerkwaardig,dat juistinonsland
met zijnmildeenvochtigeklimaat,voorboomgroeizogeschikt,hetbeste.graslandterwereld gevondenwordt.
Alleenhierishetgrasland,wat zetmeelwaarde-opbrengst
betreft,vrijwelgelijkwaardig aanbouwland.Ditheeftverschillende oorzaken,zoalshet zeekliaaat,devlakkeen
lage ligging,hetveelvuldigvoorkomenvangoedvocht-
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houdende grondsoorten,devaakgoede.waterregeling,het
intensieve gebruik (veelbeweiding),eenbemesting,hoger
enbeterdanelders eneenbehoorlijkeverzorging.Verder
zijndenatste jaren debestegrasjaren,zowelwat opbrengst
alsbotanischekwaliteitbetreft..
Hoeisnueen enanderteverklaren? Indedroge,
steppe-achtige gebieden groeienharde enruwe soorten,zodat dekwaliteitvanhetgrasgewas erminderwaardig is. •
' Doorbeweiding,zonderofmet onvoldoendebemesting,wordt
roofbouw gepleegd.Bij'testerkebeweiding (menspreekt
danvan "overgrazing")wordthetgrasuitgeput,het sterft
af,ookaldoordat de zonteveelkan-brandenenerontstaat tenslotte eenzeeropen zodemet overv/egendonkruid.
Hierdoorkrijgt dezogevreesde erosievrijspel.In
onze strekendaarentegen zijndemeeste graslanden enheiden
door rooiingvanhetbos,alofniet gepaard gaandemetbeweiding,ontstaan.
Droduktieve enmalse atlantische grassenkregenin
onsland hunkans opdebetere gronden,vooralindiegebieden,-waarde stalmest voorhetgrasland behoudenbleef.
Onzemeestgewaardeerde,sterkuitstoelende grassoort
Engels raaigras (I;2iiüm_E£r£GS2)»a-^-stredplant demens
volgend ennoch tëgëüTcfëstrengevorstnochtegendeverschroeiendehittevan eenlandklimaatbestand,gingoverheersen opdebetere,niet tedroge enniet tenatte,beweidegraslanden.Ruwbeemdgras (Poa trivialis),vochtminnend enop-vruchtbaarheid gesteld,vandaarvanhuisuithet
grasvandeelzenbossenmethunstikstofrijke,mooie
teelaarde,isonzemeestvoorkomende grassoort geworden.
Niet'alleenhelpt dit typische ondergrasmet zijnbovengrondseuitlopers entallozefijne enmalse spruitende
zodevandevochthoudendev/eilanden sluiten,maar sedert
hetbeschikbaarkomenvandekunstmest verovert deze soort
dehooilanden intoenemendemate.De schraleblauwgraslanden envochtige'heideveldenvandeveen-enzandstreken
veranderdenin welighooiland,aanvankelijkbeheerst bij
bemesting hetmatige,eveneens atlantische,vorstgevoelige
grasWitbol (Holcus_lanatus)hetbeeld,maarnaarmatede
bemestingstoesïand^'ïn^EëTTbijzonderwat betreftfosfaat,
'beterwordt,neemthet goedeRuwbeemdgras deleidingover.
Op onzebestehooilanden zijnbovendienbelangrijke en
tevensgewaardeerde bestanddelen? Beerndlangbloem (Eestuca
gratensis),Beemdvossestaart (Alopecurusjoratensis7""ên~"ôp
klëlgröncTzelfsEngelsraaigras7""Diï""IIâ:Es:Çê~3ômrneert,
zoals reedsaangeduid,inneer ofmindere mate opde
vruchtbare graslanden,welkeniet ieder jaarworden gehooid.
Zelfsinonslandmet zijnzeeklimaat-kunnenopdroge:
zandgrondengenoemde grassoortenniet voldoende aanbod
komen enmoetenhetveld ruimenvoorminderwaardige soorten
als Rood zwenkgras (?estuca_rubra)enGewoonstruisgras
(Agrostis_tenuis).Dêrgëïïjkë"*graslandenkunnenbetergeschëür3~word~ën7~Daarnakanerakkerbouwworden toegepast
oferkannieuwgraslandwordenaangelegd doorzaaiingvan
eengras- enklaverzaadmengsel,bestaandeuit enigegoede
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soorten.Inhetlaatste gevalmoetmenniet eenmengselvoor
blijvend grasland gebruiken,omdatRood zv/enkgrasen
Struisgras,die ervanwegedebodemgesteldheid thuishoren»
sich ernaenkele jaren opnieuwvestigen endeminder
droogteresistente soortenverdringen.Hetligtvoordehand
eenkunstweidemengseltenemen,datuitslechts enkele
produktievesoortenbestaat,waarnahetlandnatweeof
drie jarenopnieuwgeploegd wordt.Doordeopnemingvan
kunstweiden indevruchtwisselingverkrijgtmenopdedroge
zandgrondenniet alleenmeerenbeter grasf maardoor
-hetherhaalde onderploegen vandegraszodewordthethumusgehaltevandegrond oppeilgehouden.Yelegraslanden
lenen zichinonsland echternietvoorscheuren,zoalsde
veengronden,dievanwege deinklinking enhetgevaarvoor
irreversibelindrogennietdiepontwaterdmogenwordenen
demoeilijk teploegenenverdertebewerkenzwarekleigronden.Hiervindtmen trouwens veleuitstekende,oude
graslanden,indeloopderjarenverbeterd doorbeheersing
vandewaterstand,doorbemesting endoordoeltreffend
gebruik.Anderekunnenookopdezewijze produktief gemaakt
worden,waarbijbijzaaienvangoedegrassen enklaver
inde opengemaakte,zodehetverbeteringsproces aanmerkelijk
•-kanversnellen.
•Wat'isnu eigenlijk hetwezenlijkevangrasland en
waaromisdebestuderingvanzijnoecologie zomoeilijk?
G-raslandenzijnplantengemeenschappen,dieuitveleplantensoortenbestaan,welkevaakzeeruiteenlopeninlandbouwkundigewaarde enniet alteverschillend opmilieufactoren
reageren.Indienmenvan eenhomogeenoudgrasland,in
gelijkmatigeverdeling overhet terrein,100plukjesof
boorselsvanelk25cm2 neemt,zalmengemiddeld 32soorten
inzo'nverzamelmonsteraantreffen.Hetiszelfsmogelijk,
dathet er64zijn,maarookkomthetvoor,dat-menniet
meerdan 13soortenvindt.Ditgeldt slechtswanneermende
ziltegraslandenvan.schorrenofkweldersbuitenbeschouwing
laat;debelemmerendefactor,welkedezoutconcentratie
vandebodemvormt,kanhetaantal soorten tot7reduceren.
Afgezienvandeziltegraslanden zijnintensief beweide
graslandenmethoge bemestingstoestanden ofsterk zurepercelenhetarmst aan plantensoorten,fotdesoortenrijkate
graslandenbehorenwildegraslanden -vooraldieopkalk»
rijke grond -waaropdemenselijke invloed beperkt istot
nietvaakmaaien ofongeregeldebeweiding.Hierdoorwordt
-.slechtsvoorkomen,dat zichopnieuwbosvormt,hoewel
struikenmeermalenwordenaangetroffen.?andezewilde
graslanden,waartoemenookdeblauwgraslandenkanrekenen, .
onderscheiden zichdecultuurgraslanden,diebemesten
doelmatig gebruiktworden.
De plantengemeenschappen vanhetgrasland zijnaangepastaanhunstandplaats,waaronderwordtverstaanhetgehelecomplexvanvoordeplantengroei vanbelangzijnde
,
milieufactoren.Deze zijnteonderscheidenindeinvloeit»
vanhetklimaat,vandebodem'envandelevendewezens,
. waaronderde.mens-direct ofindirectdoorhetvee-de
belangrijkste plaatsinneemt.Alsdestandplaatsgegevenis,

-4

wordt doordeonderlinge concurrentie uiteindelijk bepaald,
welke plantensoorten ervoorkomen enhoehunhoeveelheidsverhoudingis.Toch zijnstandplaats enbijbehorend graslandtype allesbehalve statischbepaaldjzijverkerenineen
schommelend evenwicht onderinvloed vanseizoen-enweersgesteldheid.
Vroeg-en laatbloeiende soortenbepalen de zgn.
fenologische aspecten.Omeenvoorbeeld tenoemen,beheerst
inhetvoorjaar deSlauwe zegge (Çarexganicea)hetbeeld
van onzeblauwgraslanden,daarna zIë1~lae'ï~lanE. in iunirood
vandebloeiende Spaanse ruiter (2irsi^_dissectum)»terwijlhet optimale fenologische aspêcï~pas~ïn~3Üir~enaugustusvalt;danwordt detoonaangegeven doorhethoofdbestanddeelvandezegraslanden,het grasPijpestrootje
^M2Ü ni ä^££2£^i e ä^><ia"tP a s^ nm e i ui"kdegrondkomt,
DêrgëlïjEë'grâslândenmoetendan ook laatgemaaidworden,
wil ervoldoende vrucht vankomen.
Weersinvloeden als.strengevorst (inhetbijzonderbij
doorweektebodemen zondersneeuv/dek)endroogte (vooral
indenazomer,v/anneerdevochtvoorraad indegrond reeds
geslonken is)brengenbelangrijke fluctuaties indesamenstellingvanhet grasgewasmet zichmede.Engelsraaigras,
Kamgras'(Cynosurus çristatus),Reukgras (Anthoxanthum
odoratum)~en~Wïïb"öï"zïon"*wëinigwinterhard7~zio~wör3e"n
ëcE!Eër~tijdelijkvervangendoorïimothee (Phleum^gratense),
Piorin (Agrostis_stolonifera),Kweek (AgrojÓ^ron^regênsJ'ën
kruiden.Buwbeemdgrasmaaktbijdroogte o.a.plaats voor
Witteklaver (Trifolium^regens)enopdeduurookvoorVeldbeemdgras (Poa~£ra|ênsis7~ên""Kweek.Nadereekswintersvan
1939t/m 19%2~meï~~strenge vorst,gevolgd doordroogte in
hetvoorjaar,ging onsatlantische grasland continentale
trekkenvertonen.Deoude toestand herstelde zichechter
v/eerspoedig,nadat zacht envochtigweerzijnintredegedaanhad.
Rijkdomaan soorten enhun onderlinge vervanging ten
gevolge vanseizoens-enweersinvloedenkunnenals een
•voordeelvanoud grasland beschouwd worden.Behalve,dat
hetmenuvoorhetvee veelzijdig is samengesteld, zalde
zodevrijwelsteedsbehoorlijk gesloten zijn,alisook
haarsamenstelling aan schommeling onderhevig.
Behalvevanstandplaats enconcurrentie hangtde
botanische samenstelling vaneengrasland afvan historische
oorzaken.Het eerst aanwezig zijnisvoor eensoort speciaal
opaangelegd grasland vanbetekenis.Vanzelfsprekendbestaatindeechtekunstweiden hetgewasvrijwelalleenuit
gezaaide soorten.Na tientallen jarenkanmen echterin
aangelegd,blijvend grasland ooknog inbelangrijkehoeveelheid,gezaaide soorten ofrassenaantreffen,diezichdaar,
uit zichzelfinhetgeheelniet ofweinig talrijk zouden
hebben gevestigd.
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2.Aspectenvandeoecologie
De oecologie ofwetenschapvandesamenhangmetdestandplaatswordtgewoonlijk gesplitst indeaut-oecologie ende
syn-oecologie.Hetobjectvandeaut-oecologie isdeafzonderlijke soort,datvande syn-oecologie degemeenschapvan
soorten,inditverband desoortenvanhet grasland.Beschouwen
we deaut-oecologienader,danmoet opgemerktworden,dathet
eengrootverschilmaakt ofmendeafhankelijkheidvande
standplaatsnagaataanafzonderlijk groeiende planten ofaan
planten,diedeeluitmaken vaneenuitgebalanceerde grasmat,
waarzijhunpositieinde strijd omhetbestaanhebbenmoeten
handhaven.EenzoutplantalsZeeaster ( A S ^ Ï - Ï Ï ^ S S Ü B B O kan
b.v.in eentuin,waar zijgeenconcurrênïïê"*ôn3er?ï53t,uitstekend groeien.Grassen,welkealszuurminnendbekend staan,
behoeveninmonocultuurbijhogere pHnietmindertegedijen,
maarinsterk zuregraslandenkomen zijtotoverheersing,
omdatkalkminnendesoortenhogezuurgradennietverdragen.Het
isalsmetde-Zeeaster,die--hetaan.dezeekustgemakkelijker
heeftinde strijd omhetbestaan,omdatvele soortenzout
slechtverdragen.
Menkanverschillendemethoden toepassenominzichtte
verkrijgeninde'eisen,diedeplantenaanhetmilieu
stellen.Menkangebruikmakenvanwater-,grind-en
dusarietcultures.Ookkan-menzgn.vakkenproeven aanleggen,
waarbijmendevakkentietzorgvuldig gemengdegrondvult,
diemenvoorafb.v.door.bekalkingopverschillende pHtrappenheeftgebracht.Dergelijkevakkenproeven lenenzich
reedsbeterdanb.v.watercultures voorhetbestuderen van
mengselsvansoorten^hetmilieuisnatuurlijker,maarmen
heeft defactorenmindergoedindehand.Hetgemakkelijkst
en-hetmeest opdepraktijk ingesteld 2ijnveldproeven,b.v.
bemestingsproeven,waarvanreedseengrootaantal genomen
is. Zijhebbenmeermalenalsbezwaar,datdevruchtbaarheid
vandegrondniet opalleveldjesgelijk is;daardoor zijn
zijuiteraard minder exactdandeeeriergenoemdewerkwijzen.Hetbestebeeld vanhet gedrag dersoortenbijde
verschillende objectenvan eenproefveld krijgtmendoorde
specifiekegewichtspercentages omterekenenopde totale
opbrengst.
Aldezesoorten proevenhebbengemeen,datgetracht
wordt eenenkelefactorofenige.factorenincombinatie te
variërenbijgelijkblijvendeoverigefactoren.-Tegenover
watmen,aldussamenvattend,deproefy
e1dmethodekannoemen,
staatdecorrelatievewerkwijze.HTerïïïjgaatmenuitvan
oudebedrijTigräslanden,waarvanmen zowel.debotanische
samenstelling alsde standplaats2:0volledigmogelijkanalyseert,.Beidemethodenhebbenhun-voor--ennadelen,Ben
bezwaarvan•deproefveldmethode ie,datdeuitkomsten in
principealleengeldenvoordeomstandighedenvanhetproef•veldendathet ogenschijnlijkegedragvan-eeji-soortafhankelijk isvanandere soorten,waarmee zij-terplaatse
•voorkomt.Degrotemoeilijkheidbijtoepassingvande
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statistischewerkwijze isdekoppeling vanstandplaatsfactoren,waardoor scliijnverbandengevondenworden.Blauwgraslanden zijnb.v.n-itteofvochtige,tevensarme enin
onsland althans,zurehooilanden;weilandenzijnvanwege
hetveedoorgaanskalirijkerdanhooilanden,waarvan
plantenvoedsel methetgrasgewaswordtweggevoerd.Uit
oecologisch oogpunt zijndanookdie percelenvangrote
betekenis,waarbijzeerbijzondere combinaties vanfactoren
optreden,zoalsgebruik vanhooiland,gepaard aanhoge
kalitoestand,hoge P-toestand naast lageK-toestand en
omgekeerd.Bijdergelijk statistisch onderzoek isveelmateriaalvereist,opdatmenmet succesfactorensplitsing kan
toepassen,teneindehetwerkelijke verband tevinden.
Overigens ishet zaakbeidewerkwijzensdestatistische,
zowelalsdeproefveldmethode,aan tewenden omeengoed
inzicht teverkrijgen indeoecologievanhetgrasland.
Devoornaamstemilieufactoren,welkede samenstelling
vanhet grasland beheersen,zijnbodemvruchtbaarheid (pH
enbemestingstoestand),gebruik vanhet land envochtigheidsgraad. Indekuststreken isdannog het zoutgehalte van
belang,terwijl ookdebeschaduwing niet zonderbetekenis
is.
Watdevochtigheidsgraad betreft,kanmen onderscheiden;
droog,vrijdroog,normaalvochthoudend,vochtig ennat
(dras).Hetlandkan ook 'swintersnat zijnen 'szomers
oppervlakkiguitdrogen.Debernestingstoestandisvooral
eenkwestievanfosfaat,kali enstikstof.Onzehoofdindelingingebruikswijzenisalsvolgti echtehooilanden,
hooiweiden,v/isselWéidenenechteweiden.Echte hooilanden
wordenallemaar eensofmeermalen per jaargehooid\ echte
weidenwordenslechtsbeweid.Tussendezeuitersten staan
dehooiweiden (elk jaaréén.snedehooimetna-en eventueel
voorbeweiding) endewisselweiden,welke sommige jaren
alleenmaarbeweid enandere jaren ookgehooidworden.Tot
deze laatste categorie behoren ookdegraslanden,dieWel
elk jaarminstens eenkeergemaaid worden,maardanafwisselend voorwinningvanhooi,kuilvoer ofgedroogd gras.
Degebruikswijzeisvooralvan grotebetekenis,omdat
planten,diezichalleen ofhoofdzakelijkdoorzaadvoortplanten,hetherhaalde afvreten envertreden doorhetvee
niet verdragen.Opvoortdurend beweide graslanden zijn
daarentegenvooral plantenthuis,die sterkuitstoelen en
(of)zichdooruitlopersuitbreiden.
c.Indicatorische_betekenis__van_jie_gra3mat
Wanneermen eenmaalbekend ismet deoecologie vande
afzonderlijkegraslandplanten enhun combinaties,kanmen
aandehand vande samenstelling_vandegrasmatverschillendebijzonderhedenomtrentvochtigheid,bodemeigenschappen,bemestingstoestand, zuurgraad engebruikmededelen.
Mengaathierbijuitvandewetenschap,dathet plantendek
in zekere zineenafspiegeling vormtvan.destandplaats.
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G-riekenenRomeinenmoetenvolgensSAMPSON reeds
gebruik gemaakthebbenv:.nplanten alsindicatoren of
aanwijzers.DeAmerikaanHILGAED schreef in 1858,datde
resultatenvanvegetatiekarteringen uitstekend zouden
kunnen dienenalsinlichtingenbron voorkopersvanland.
Kennis vandevegetatie zouheelwatgeld hebbenbespaard
aanonfortuinlijke speculanten.
CHAMBERLAIN (V.S.)druktehetnog positieveruit:
"Demeestvertrouwde aanwijzing omtrent de landbouwkundige
waarde vaneengebied isteputtenuit zijnoorspronkelijke
vegetatie".Ookiswelgezegd,datdevegetatie debeste
grondslag voorhetgrondonderzoek is.Daarvaltveelvoor
tezeggen.Onderzoek vandegrond zelfisfragmentarisch
engeeft slechts pleksgewijze uitkomsten (profielen)of
gemiddeldewaarden (grondmonsters),devegetatie geeft
echter eenoverzicht vanhetgehele terrein.Dezeverraadt
pleksgewijze verschillen duidelijk enscherp,zelfsop
kleinbestek.
CLEMENTS schreef anno 1928inzijnbekendeboek
"PlantSuccession and Indicators",datiedere plant een
indicatoris.Dit is eenonvermijdelijkgevolgvanhetfeit,
dat elkeplanthet produkt isvandevoorwaarden,waaronder
zijgroeit endaarom eenmaatstaf voor dezevoorwaardenis.
Hoeweldit o.i.teabsoluut isuitgedrukt,schuiltindeze
uitspraak toch eengrondvanwaarheid.
d.Soorten_yan_indicatoren
Opgrond van eenuitgebreid onderzoek zijnv/ijtotde
onderscheiding gekomenvan presentie-enfrequentie-indicatoren.Presentje-indicatoren,welke uitzonderingenvormen,,
duidenreeds eenbepaalde eigenschapvanhetmilieuaan,
wanneer zijdoorweinig individuenvertegenwoordigd zijn.
Verreweg demeeste soortenbehoren echtertotdefrequentieindicatoren.De amplitude vooreenbepaaldestandplaatsfactorispas smal,indien zijingrotehoeveelheid worden
aangetroffen.
Hetbegripindicatorplantmoetnietverkeerd begrepen
worden.Datb.v. Rood"zwenkgrasgoed tegendroogte bestand
is endaaromvaakmet succesalsdroogte-indicator gebruikt
wordt,betekent geenszins,datditgrasnietmassaalkan
voorkomen,opvochtige plaatsen.Ingraslandenmet eenbehoorlijke beme-stingstoestandkanRood zwenkgrasvanwege
. bovengenoemde resistentie alleen opdrogere plaateenmet
vrucht concurreren tegendegeduchte rivalenEngels raaigras
enRuwbeemdgras.Inmindervruchtbare envoorEngels raaigras tenattegraslandenkanRood zwenkgras echterinde
strijd omhetbestaan slagen,omdathetminderhoge eisen
aandevruchtbaarheid stelt.Menmoet erzichvoorhoeden
teveel-opéénstandplaatsfactor aftegaan enbijbeoordeling terplaatsemet zoveelmogelijk factoren rekeningte
houden.Vooral ookmoetmennietvoorbijzieninwelkgezelschapdebetrokken soortverkeert.
Er zijnsoorten,dieinhetbijzonderbetreffende een
enkelemilieufactor indicator!sehewaardehebben enmeer
ofminderindifferent zijntenopzichtevanandereinvloeden.
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Duizendblad (Achilleajnillefolium)isb.v. eentypische
droogte-indicâ1;Sr7~dTê~mën~ôverigensonderverschillende
omstandigheden zalaantreffen.Inplantensociologisch
opzicht zijnechterdiesoorteninteressant,die duidelijk
op.meerfactoren reageren.Enige vandie soorten,welke
overeenkomstige,omniet tezeggenidentieke,eisenaanhet
milieu stellen,zulleninhun combinatiebepalend worden
voorde standplaats.Overigens zullen soorten,indienzij
tezamenvoorkomen,hetmilieu sterkerbeperken dan.zij
afzonderlijk zouden doen.Engelsraaigras enKamgrasvertonen b.v.beide voorkeurvoorbeweid land,maarKamgras
beslaat eenkleiner pH-traject,terwijlEngels raaigras
mindergoednatheid verdragenkan.
Uitdrukking_der_indicatie
Inhetvoorafgaande ligtbesloten,datmendoorbeoordelingvandevegetatie eenmeer ofminderduidelijk
beeld vandevoornaamste milieu-eigenschappen kanverkrijgen.Eenobjectieve methodehiervoorvereist echter,dat
zoweldevegetatie alsdemilieu-eigenschappen enhetverband ertussenincijferswordenvastgelegd.Eenenander
nuismetvoldoende betrouwbaarheid geschied in eengroot
opgezet,correlatief onderzoek derNederlandse graslanden.
Daarbijwerden destandplaatsfactorendoorchemische
analyse ehveldwaarneming bepaald,terwijldevegetatie
volledig botanischwerd onderzocht volgensdefrequentiemethode.Onderdehierbijverkregen frequentieprocenten
(Pfo'en)wordt verstaanhetaantalplukjes ofboorsels ter
grootte van25 cm2f waarindebetrokken plantensoorten
werdenaangetroffen,uitgedrukt in procenten.Ditpercentageis eenmaatvoordeverspreidingsdichtheid ofveelvuldigheid (V)ener soort opeenbepaald perceel.Voorelke
soort isnuopeenvoudigewijze degemiddelde ofalgemene
veelvuldigheid (aV)vast testellenalshet.gemiddelde1^»,
Bêrêlcênc[**overgälleonderzochte percelen.
VergelijkingvandezeaVmet deV,die eensoortbij
eenbepaaldeklasse enermilieufactor demonstreert,doet
dezeklassekennen als eenvanmeerdere ofminderegeschiktheid,.alnaargelang degeconstateerde Vgroterdanwel
kleinerisdandeaV. ZobedragendeY-waarden vanEngels
raaigras enFransraaigras (Arrhenatherum elatius)voor
echthooiland onderscheidenli3'k*~77£"ên~4*73??7~&ôôrvergelijkingvandezewaardenmetderesp.aV'svan46,5en.
1,0 blijkt,datdezegebruiksvormvoor deeerste soort
weinig,voordetweede soort zeergeschiktis.
Beoordeling derV-waarden vanmilieuklassenkan,zoals
blijkt,dusslechts geschieden doorvergelijkingmetde
soortelijke aV's.Veeleenvoudigerwordt dezebeoordeling
alswe deaVvanelkes.oortop 100stellenende V-waarden
derklassendaaropbetrekken.Deze relatieveveelvuldigheid»waarden (rT'.s)groeperen zichdusvoorelkesoortenelke
milieu-éigenschapom 100enkrijgen elkvoorzichbetekenis.
Het gegevenvoorbeeld opdezewijze uitbreidend,vindenwij
bijdegebruikswijzevoorEngels,raaigras enFrans raaigras
voorechthooiland,hooiweide,wisselweide enechteweide
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resp.derV-groepem 16-83-116-128en435-90-60-24» waaruit
duidelijknaarvorenkomt,datdefactorbeweiding voorde
eerste soortgunstig,voordetweedesoortdaarentegen
ongunstigwerkt.
Wilmennietverdergaandanrichting engrootteder
indicatie aante geren zonderdaarbijbijvoorbaat aaneen
bepaaldevoorkeurklasse tedenken,dankanmendesoortgelijke rV-groepensamenstellen tot éénresulterende
waarde,hetindicatiegetal(Iff)•
Ditgeschiedt opd^zêTfdewijzeals indedynamica
evenwijdig,gelijkgerichte'krachtentot eenresultante
worden samengesteld.Deze Ig'svariërenvan-100 (absoluut
mijdend,alleenvoorkomend bijhet laagsteniveau]tot
+100 (absoluutminnend,alleenvoorkomend bijhethoogste
niveau)enlaten o.a.toe,datmen soortenrubricerenkan
naarhunindicatiebetreffende eenbepaaldemilieufactor.
Dereedsvermelde r¥~groepenvanEngels-enfrans
raaigrasvoorbeweiding leverenten slottedeIg's:+36
en-70,EnkelevergelijkbarevoorbeeldenvanIg'szijnnog
devolgende^ voorvochtigheid krijgenDuizendblad,Engels
raaigras enDotterbloem (Caltha^galustris)resp.-76,
-22en+95?voorbeweiding""frlnsrSälgras,Paardebloem
(Taraxacum officinale)enKamgrasresp.:-70,+12en+45»
voorP-rijkdom Pijpestrootje,Veldbies (Luzula^camgestris),
Huw beemdgras enGekniktevossestaart (Alôpêcûrûl"
eniculatus)resp.s -88,-60,+17en+377öcEIpêgras
|IsîûcI~ôvina),Kruipend struisgras (Ägrostis^canina),
WiHI~Haver7""Timothee enIngelsraaigras~frï3gêS~*rêsp,:
-89» -52,+20,+30en+31 voorX-rijkdom enSchapezuring
(lumex^acetosella),Borstelgras (Nardusstrieta),Kruipend

f

mê3Œâ7~rêspTT~-9î7~-9o7~-71>+70,+83 en+93vôôr~E5gIpH.
f.Berekening^van^etandglaatsfactorenuit_botaniöche-samen«-

lïiïïïills

'~ ~ ~"*~

De rV's,die..alshetware eenbrugslaantussende
veelvuldigheid enersoort eneenbepaaldemilieu-eigenschap»
gevenonstheoretisch eenmiddelindehand omdezelaatste"
vast testellen,indien frequentievaneensoortbekend is.Alsmenditechterbeproeft,""ervaartmen»'datdeoeeologische
-amplitudevanvrijwel allesoortendaarvoortebreed is?
eenuitzondering vormendezeldzame presentie-indicatoren
.(zied ) .Veelnauwkeurigerwordt debeoordeling,indien
dezegeschiedt uiteencombinatievansoorten,dus-zonodig
vandegehelevegetatie.Hetprincipevandeberekeningis danomuitdesoortelijke groepenrv's tekomen tot een
gemiddeldegroepvoordegehelevegetatie,inwelke groep
elkesoortisvertegenwoordigd naargelangvanhaaraandeel
indevegetatie.
Bijdetoepassing vandezemethodemaakthetweinig
verschilofmenditaandeeluitgedrukt heeftinï^'en
(waaropinfeite dit principeisafgestemd)ofindrooggewichtsprocentenjin-beidegevallen
fc.an
mendemilieueigenschappenmetbehoorlijkenauwkeurigheid benaderen.Het

- 10blijkt echter,datde soortenopsommige factoren duidelijk
scherper reagerendanopandere]'bijde voedingsfysiologische
factoren pH,P-enK-toestand ishetresultaat,datin
gemiddeld 23c/ódergevallen eenfoutief,in40yóeenbevredigend (1trapverschil)enin 37%een juistresultaatwerd
gevonden.Bijdevochtigheidsgraad echterbleek 80%der
gevallen eenjuist enslechts 20%eenbevredigend resultaat
opte leveren;foutieveuitkomstenkwamen daarbijniet voor,
Hetuitschakelen vanhetaandeelvan elke soortinde:
vegetatie,duseenberekening louteraandehand vande
soorteninventaris zonderneer,geeft eenveel onzuiverder
beeld.Hetvoorkomenvan presentie-indicatoren kanhier
echter zeerveel tot eenbetrouwbaar resultaatbijdragen.
Menkan zichafvragen ofdebovenbedoelde berekeningswijzenietveel snellermetde Ig'suitvoerbaar is.Het
feit,datdehoogte derr/'spraktisch onbepaald is ende
Ig'sgecomprimeerd zijn tussen-100.en+100,maarvooral,
dat deze laatstein eenbreedmiddengebied geen conclusies
toelatenaangaande devoorkeurstrap der soort,maaktdat
inditgevaldeIg'sgeenbruikbaarresultaat leveren.
Immerskan,wat laatstgenoemde redenbetreft,eenIg0
zowelbetekenen,dat ersprake isvan eenduidelijkevoorkeurvoordemiddelste klassevaneenbepaaldemilieufactor,
•alsook,datdesoort zichinhaarvoorkomenindifferentge-'
draagt ofweleengelijkevoorkeurvertoont voor deuiterste
Deoecologievandevoornaamste combinatiesvanfrequent
voorkomende soorten zijhier'kort samengevat.Dezecombinaties zijndoorons opobjectievewijze -namelijk door
berekeningvandecorrelaties vanvoorkomen -onderscheiden
enherinneren aande subjectieve gemeenschappenvande
•Frans-Zwitserseplantensociologische school (BraunBlanquet).-De combinatie-vanPijpestrootjeenBlauwe zegge
isdie dertypischeblauwgraslanden:de onbemeste,althans
'swintersnatte höoilanden,dievroegerhun stempeldrukten opdeveengronden.Blijfthethooilandnat,.maarwordt
debemestingstoestand beter,danvindtmenDotterbloem,
Koekoeksbloem (Lychnisflos_cuculi)enLiesgras (§l£ceria
maxima)frequent.~Wör3ï~Eê:E""Ian3"*ëveneensvruchtbaarder
ên~k"ömterbovendienmeerbeweiding bij,dantreedt bijte
grotevochtigheid de combinatie van Geknikte vossestaart
enMannagras (&l^ceria_fluitans)op.Gaat debemesting
echtergepaard~met~bëhöörITjkë~ontwatering,danverkrijgt
men,indienmenblijft hooien,detypische combinatie der
overgangslanden,waar fieukgras,Veldzuring (Rumexacetosa)
enUitbolfrequent si.in..Bijstijgende oemes^ings^ôês^ânà,
inhetbijzondervanfosfaat,neemtRuwbeemdgras deoverheersende plaatsvanVitbolover.Wordt dergelijk land tot
weiland,dangaatde combinatie vanEngels raaigras,Ruw
beemdgras,Timothee enBiorinoverwegen.Opdemeest
betreden plaatsengaanStraatgras (Poaannua)enGrote
weegbree (5iSSÎ2;ê2S-Ël2£^samen.¥at~mïïïd"ëF"vetteweiden
worden gekêni7iërEt~5öör~decombinatie vanEngelsraaigras,
Kamgras enWitteklaver.Opdroge,zure zandgronden,maar
ook opontkalkteklei van slechte structuur,vindtmende
combinatievunRood zwenkgras,Gewoon struisgras enVeldbies,
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Dekalk-enstikstofrijkerehooilanden,zoalsdievooral
bijdegroterivierenvoorkomen,wordenbeheerst doorFrans
raaigras enGfoudhaver(T£isetiiiii_flavescens),metKropaar
op de. drogere-enBeem3vôssêsïââr^"*ôp~5ê~meer.vochthoudende
gronden.Opdelagekwelders ofschorren domineertKweldergrasofZeevlotgras (Puccinelliamaritima), ophogekwelders
Rood zwenkgrasmet eenkustvormvanFlorin,somsStrandkweek
^élE2EIr2BÜÏÏ2£§i2)* Kropaar zietmenvaakinboomgaarden
dlôverESHI""nêmëH7~"êvenalsKweekenBeemdvossestaart.

**• Ï2£^aB§>.lïï'S£2u-.^22âêïïiaMiâ£i-fâ--ÊS-.SÎâBiEiaâÎ£
Debotanische samenstellingvandegrasmatkanookin
eencijferwordenuitgedrukt.Delandbouwkundige waarde van
deverschillende graslandplantenwordtmet eenwaarderingscijferindeschaalvan0-10 aangegeven,waarnadezewaarderingscijfersmet derespectievegewichtspercentagesvermenigvuldigd endesomvandeze'produktendoor 100gedeeld
wordt.Alduswordt dehoedanigheidegraad (Hg)verkregen,die
debotanischekwaliteitvande'grasmataangeeft.Tenslotte
zijhetverbandvandehoedanigheidsgraadïuet de' standplaats
aangegeven.Watdeinvloedvandebemestingbetreft,hebben
zowelfosfaat,kalk,stikstof alskali eenverbeterende
werking.Uiteensamenvattende bewerking vantalrijkegemaaidebenestingsproefveldeninons.land,waarvan debotanischesamenstellingisonderzocht,bleekverhogingvande
Hg doorbemesting'ingenoemdevolgorde dervoedingsstoffen
plaatstehebben.Deresultatenvandestatistischemethode
doendegunstige invloedvankaliechter sterkeruitkomen.
DeHgblijft stijgennaarmate dekalitoeetandbeterwordt»
waaraannietvreemd zalzijn,datdegoede graslandbestanddelenEngels raaigras,HuwbeemdgrasenWitteklaverzeer
•dankbaarzijnvoorkali.HetverbandnethetP-citroenzuurcijfervandegrondwordt dooreenfraaieverzadigingskromme aangegeven? bovendewaarde80kanervangeenverbeteringmeergesprokenworden.Tooralle onderzochte percelen
tezamengenomen,vertoont depH-kromme eenBg-optimumbij
pH6 f 3.Factorensplitsing bracht echteraanhetlicht» dat
dezuurgraad-tenminstevanaf'pH5.-weiniginvloedheeft
opdebotanischekwaliteit» indiendebemestingstoestand bevredigend is.Bijonvoldoendebemeatingstoestand schijnen
•verschillende grondsoortenzichanderstegedragen.Debeste
hoedanigheidsgradenwordenverdergemiddeldgevondenopde
grondsoortenklei enzavelenopnormaalvochthoudende grond.
Aangaande het ogenschijnlijkeverbandmet degrondsoort zij
echteropgemerkt,dat.het.grasland opveengrond» datgemiddelddelaagstewaardevertoont,tochuitstekend kanzijn»
Koppelingmet factorenalsonvoldoende ontwatering,slechte
bemestingstoestand enveelhooienleidttothet lagegemiddelde.-Echtehooilandenenhooiweidenhebbenover'hetalgemeenlagerehoedanigheidsgraden danwisselweidenenechte
weiden..Deze laatstegebruikswijzendoenweinigvoorelkaar
onderinkwaliteitvan.debotanische samenstelling der
grasmat.
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