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1.SAMENVATTING
Inongerept drooglandbosnabijdeSarwaweg (Mapanegebied)werd eentweetalvakken,groot 60x 60resp.
125x 125m2,uitgezet,opgenomen envervolgensontbost.
Deopnamehield indebepalingvanhoutsoort enstamomtrek opborsthoogtevanallebomendikkerdan15cm
dbh.Het ontbossengeschieddemet debijl.
Devakkenzullendienenvoordeinrichtingvan enige
proefperkentenbehoevevanhet successie-onderzoek.
Tevorenzalaanhet eindevandegrotedrogetijd 1967
hetgeveldemateriaalwordenverbrand.

2.VOORWOORD')
Tenbehoevevanhet successie-onderzoek werdenin
ongerept hoogdrooglandbos tweeproefperkenuitgezet,
opgenomen enontbost.Ditgeschiedde inopdrachtvan
Dr.Ir.J.H.A.Boerboom doorschrijverdezes,diezijn
praktijktijd doorbracht bijhetCELOS.
Genoemdewerkzaamhedenwerdenverricht indeperiodenvan13t/m 14aprilenvan19aprilt/m 7mei1967.
Gelijktijdigwerden lianen ingezamelduit delagere
enhogere etagesvanhetbostenbehoevevanhetonderzoeknaardelianenpopulatievanhetdrooglandbos (CELOS
project Bsk/67/5).

3.INLEIDING
Successie ishet proceswaarbijdeeneplantengemeenschapzichspontaanontwikkelt tot eenandere.Deze
ophaarbeurtkanbijhetverstrijkenvandetijdovergaanin eenderdegemeenschap, etc.De opeenvolgende
gemeenschappenvormendiverse stadiabinnen eensuccessiereeks.Bijeenconstantuitwendigmillieuzalzichop
denduur eeneindtoestand ontwikkelenwaaringeengerichte
veranderingen optreden.Daarmee iseendynamischevenwicht bereikt.Dit eindstadiumnoemtmenklinax.
Secundairebegroeiingen,ontstaanalsgevolgvaningrepen inhet regenbos,zijnzeldenindetailbeschreven.
Systematische observatiesaaninhetterreinafgebakende
objecten,diezichovereenaantal jarenuitstrekken,
methet doeldeontwikkelingvandevegetatie opdevoet
tevolgen,werdennogminderverricht.Het ishetdoel
vanhethuidige successie-onderzoek aandit facetaandacht

')Inhet concept-rapportwerdennavertrek vande schrijver
naarNederland een.aantalwijzigingenaangebracht.B.
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te schenken. Dove studie isnietalleenvantheoretische,
dochookvanpraktische betekenisinverbandmetdeuitgestrekte ennogsteedsinomvangtoenemendearealen
secondairbosindetropen endenoodzaak dezemeerproduktieftemaken.
Bijhetonderzoeknaarde successie opontbost terrein
(CEL03projectBsk/67/l)zullendeprocessenvanafdebeginstadia (eerstevestigingdersoorten)wordengevolgd.Hierbijzalo.m.aandachtwordengeschonkenaandeinvloeddie
deafstand tussenbosrand enhetteonderzoeken terrein
heeftopdeinstallatiedersoorten endelatereontwikkelingderbegroeiing.Eén enanderwerdmeerinbijzonderhedenbehandeld inCELOSkwartaalverslagenno.1,sub2.7.
en2.8.1.Omdat ontbost envervolgensaanzijnlotovergelatenterreinterplaatseontbreekt,moet dit tenbehoeve
vanhet onderzoekwordengeschapen. Inditkaderwerd reeds
eenproefperk ingericht teBlakawatra.vak 25 (geïsoleerde
ligging);zieCONSEN,VANLAVIEREN enBOERBOOM (1968).Debeide
proefperken,waarvoordevoorbereidingen thansv/erdengetroffen,liggenomringd doorhetdrooglandbos.

4.UITVOERING
4.1.TERREINKSUZEENAFBAKENINGDERKAPVLAKTEN
Tussen dekulturesvanKamp8enhet oostelijk daarvan
gelegen inconcessieuitgegevengebied bevindt zicheen
strookterreinbedoeld als isolatievan,tevensalsreserve
voorhetKamp8-proefareaal.Hetterreindraagt ongerept
bos, inhoofdzaak drooglandbos.
L.B.B,verleende toestemmingtothet inrichtenvan
eentweetalproefperkentergroottevan60x 60en125x
125m2 (bruto)binnendeze strook.Eengeschikt gedeelted.w.z.geendrasbosbevattend -werdgevondennabijde
Sarwaweg. Inhetaangrenzende concessievak,v/aarvandekap
reedsalsafgeslotenwordt beschouwd,heeft -vanwegede
betrekkelijk ongunstige bossamenstelling -geen exploitatie
plaatsgevonden.
Debeidevierkanten,dietenbehoevevanhet onderzoek
'ontbostmoestenworden,werdenuitgejalonneerd en'weldusdanigdat:
a)steedstweezijden evenwijdigaandeoostgrensvan
degenoemde isolatiestrook lopen (dusN-Zgericht zijn);
b)deafstand totdezegrens 30mbedraagt;
c)deonderlingeafstand tussenbeidevierkanten 150m
bedraagt.
Voorhetgemakvandeopname enhet doenvellenin
taakloonv/erdenbeidevierkanten onderverdeeld invakjes
van 3vierkanteketting (1200 m 2 ) .
Debeidevierkanten zullenworden ingemetentijdens
de vanwege L.B.B,voorgenomenwaterpassingvandeSarwaweg.
Aansluitend dient eensituatieschetsvande opdat tijdstip
ingerichte proefperkentewordenvervaardigd.
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/].?.OrWAMÜ VANHETTERPLAATSEAANGETROFFENBOS
Alvorenshetboswerd gekapthad-voorbeidevierkantengescheiden- een100$-opnameplaatsderbomendikkerdan15 cmdbh (471mm omtrek). Genoteerdwerdende
houtsoort endeomtrek opborsthoogte inmm.Deopnameploegbestonduit:
a)eenarbeiderdiedetemetenbomenvanlianen
bevrijdde,enz.,
b)eenboomkenner-meter en
c)eenstudent-schrijver-controleur.
Hetdubbelmetenofoverslaanvanbomenwerd vermeden
doordegemetenbomenteblessen.
Deresultatenvandeopnamebevindenzichinhet
archiefvanhet CELOS,afd.Bosbouw.
Hetverkregenmateriaal leentzichvoordeberekening
vanhet totaalgrondvlak ("basalarea")vanhetoorspronkelijkebos.Eenvergelijkbareopnamevond reedsplaatsaan
eveneensongerept drooglandbos binnenhetKamp 8-proefareaal, echtermet ditverschildatdaarookaandebomen
dunnerdan15cmaandachtwerdgeschonken (TROELEMAN,1965;
BOERBOOM, 1965). Helaaswerdverzuimd inhet onderhavige
geval steekproefsgewijsdunnerebomenoptenemen,zodat
geenvolledigevergelijkingmetdegegevensderzojuist
genoemdeauteursmogelijk is.Indient.a.v degrotere
afmetingen geen belangrijkeverschillen tussenbeideopnamenzullenblijkentebestaan,mag echterwordenaangenomendat ook indekleinereafmetingen overeenstemming
heerst.
4.3.HETVELLENVANHETBOS
Voorhetkappenwerden 4Boslandcreolen intaakloon
aangenomen (Sf.8,-pervierkanteketting).Hetkappengeschiedde indeperiodevan 24april-8mei1967.Dekapperswerktendagelijksmeestalvan ca.8-12 en1-4uur.
Onderdezeomstandighedenvergdehetkappenvandein
totaal1,92ha ca.44mandagen.
Opdekapvlakte bleven enkelebomen staan,bekendom
hunbijzonderhardehout (groenhart,purperhart,bolletrie),

5.TOEKOMSTIGE'WERKZAAMHEDEN
Aanhet eindvandegrotedrogetijd (november1967)
zalhetgeveldehout terplaatsewordenverbrand. Getracht
zalv/ordendenog staandebomendaarbijdood tebranden.
Daarnakunnendeprocfperkenworden ingericht,t.w.:
a)inhetvakvan60x60m^eenperkgroot 50x 50m2,
eventueel onderverdeeld in25plotsà10x 10m 2 ;
b)inhetvakvan125x 125m2eencentraalgelegen
perkgroot 50x 50m2,geheelovereenkomstighet
onderagenoemde perk,omslotendoor 4trapeziumvormige randperkenwelke iedereveneenseen
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oppervlakvanl//]hahp.TiltLeu(hebuit deze 5perken
bestaandeblokwordt daardoor eenvierkantmet zijden
van113 m ) .
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-51.SAMENVATTING
Indeperiodevan 24apriltot 18mei1967werden
tenbehoevevansticccsRie-onderzoek tweevakken,intotaal
1,92hametend,inongerepthooglandboskaalgekapt
(Sarwaweg,Hapanegebied).
Tijdenshetvellenwerdvanlianendietot indehoogste etagesdoordringenherbariummateriaalingezameld
(bebladerdetakken enstammonsters).Ditverzamelenkon
doorde enorme chaosenvernieling diehetvellenveroorzaakteniet steedsvollediggeschieden.
Helaasbleeknagenoegallemateriaal tijdensdebewusteperiode (begingroteregentijd)steriel.Opgetekend
enverzameldwerden88nummers.Hiervanging echtervan
een13-talhet loofverloren tijdenshet drogen;vande
betrokken soortenkon indemeestegevallenopnieuwmateriaalwordeningezameld. Van75nummerszijnthanszowel
loofalsstammonstersaanwezig.
Aangenomenwordt dat indeverzamelingvrijwelalle
soortendiebinnenhet onderzochteareaalindehoogste
etageswarendoorgedrongenvertegenwoordigd zijn.

2. VOORWOORD
Hetwerkwaaromtrent hierwordtgerapporteerdgeschiedde indeperiode 24april-18mei 1967.Deauteur
werd terzijdegestaandoorzijn collega-praktijkstudent
L.P.vanLavieren entweedoordeDienst 'sLandsBosbeheer
terbeschikkinggesteldearbeiders.Eén enanderstond
onderleidingvanDr.Ir.J.H.A.Boerboom.
VoordemedewerkingvandezijdevandeDienst 'sLands
Bosbeheerwordthierbijgaarne erkentelijkheid betuigd.

3.INLEIDINGEN PROBLEEMSTELLING
Het CELOS entameerdebegin1967eenonderzoekmetbetrekkingtotdesuccessievanhetSurinaamsedrooglandbos.
Aangezien lianenbijdit onderzoekomverschillenderedenen eenbijzondereplaatsinnemen,werd aandezeplantengroep eenspeciale studiegewijd (onderzoekprojectBsk/67/5).
BOERBOOM (1967)gafhierbijdevolgende toelichting:
"Lianenspelenbijde successie eenvoornamerol.Gedurendedeeerste jarennaontblotingvanhet terrein
ofsterkelichtstellingvanhetboszijnzijvaak zeer
talrijk enbeheersenzijhetvegetatiebeeld.Bijvoortschrijdende ontwikkeling plegenzijinbetekenisafte
nemen; evenwelbijvenzij-meerofminderabundant inalle stadiavoorhanden.
Lianenmakenalsdeeldertotalevegetatieuiteraard
onderwerpvan studieuit indetenbehoevevanhet
successie-onderzoek ingerichte eninterichten efemere
enpermanenteproefperken.Doorhunwijzevanvoorkomen-
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vooral indehoogste etage(s)-latendegebruikelijke
opnametechnieken onst.a.v.lianenechterveelalinde
steek.Bijdeopnamevanefemereproefperken,waarde
vegetatie i.h.a.nietbehoeft tewordenontzien,kunnen
bomen-wanneerlianenzichindekronenbevindenwordengeveld. Indepermanenteproefperkeniszulks
nietmogelijk,terwijlookvoor eenboomklimmerde
lianenvaak onbereikbaarzijn.
Het zijnmetnamedelianeninhetdrooglandbosdie,
alsgevolgvandezeomstandigheid,bijhetsuccessieonderzoek zoalsditvolgensdereedsgenoemde projecten
wordtverricht onvoldoendeaandachtkrijgen.Ookhetomvangrijkevroegere onderzoekm.b.t.ditbostypebiedt
weiniggegevens overdelianenpopulatie.Vereist is
derhalve eenspeciaal onderzoek,dat erineersteinstantieopgericht is eeninzicht te geven inopbouw
ensamenstellingvandelianenpopulatievanhetdrooglandbos.Daarnaast zalgezochtmoetenwordennaarde
betrekkingen totdelianenpopulatiesingenetischmet
hetdrooglandbosverbondenbegroeiingstypen,"
Inhetkadervandit onderzoekwerdenreedsdoor
Vredenlianenverzameld in eennatuurlijk verjongdeboskultuurteKamp8,waarover eenvoorlopigrapport bestaat
(VREDEN,1967;zieookBOERBOOM,1967, sub 2.12.3).
Hetthansverzameldemateriaal-dat betrekkingheeft
ophetzelfdebostypealswaarbinnen Vredenwerkte,echter
in o n g e r e p t e staat -zalinsamenhangmetVreden's
collectiewordenbeschouwd.HiermedezalzichinNederland
Vredenbelasten.

4.METHODIEK
IngenoemdebijdragevanBOERBOOMv/ordenenkelegelegenhedenaangegevenwaarbijdebestuderingderlianenpopulatiederboomkronenmetnaarverhoudingweinig
moeitekangeschieden.Ondermeerwordtgewezenopterreinendietenbehoevevanhet successie-onderzoek
(projectBsk/67/l)ontbost zullenworden.Aandegevelde
•bomenkunnen lianenworden ingezameld.Hierbijdient een
zovolledigmogelijke inventarisatietewordennagestreefd,
terwijltevensaankwantitatieveaspectenaandachtgeschonkenzoumoetenworden.

5.UITVOERING
InhetMapanegebied tussenKamp8endeSarwaweg
werdentweeproefperken,groot 60x60m 2 resp.125x125
m2engelegen inongerepthooglandbos,ingemeten,opgenomen
(bomenbovende15cmdbh)enontbost (CONSEN,1968). Voor
eenminofmeergedetailleerde beschrijvingvanhet bostypeterplaatsezijverwezennaarLINDEMAN enMOOLENAAR
(1955)enSCHULZ (I960).
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Het ontbossen,datplaatsvond van 24apriltot
8mei1967,hield indatdegehelevegetatiemetuitzonderingvan enkeleverspreid staandebijzonderharde
soorten (bolletrie,purperhart)werd omgehakt door
Bosnegers intaakdienst.
Tijdenshetvellenwerdvandegelegenheid gebruik
gemaakt omdeopnamemethodealsonder4vermeld toete
passen opdelianenpopulatieuit dehogere etagesvan
hetwoud.Develdploeg,hiermedebelast,bestonduit
twee Indiaansebosarbeiders,v/aaronder een1eerling-boomkenner,eneenpractijkstudent (alsopzichter).Uitde
kronenvandegeveldebomen,voorzoveropveiligeafstand liggend vanhetvoortgaandevellingswerk,werdaanweziglianenmateriaalindevormvangoed bebladerdetakkenzoveelmogelijkmetgroeipunt verzameld.
Nauwkeurigwerdgelet ophetvoorkomenvanbloemen
en/ofvruchten.Tevenswerden erstam-of stengelstukken
vandelianenopverschillendehoogtenafgekapt.Dit
bleekniet altijdmogelijkvanwegede enorme chaosopde
kapvlakte.
Aandeverschillende soortenwerd eennummergegeven
(nummeringvolgensHerbarium L.B.B.). Hiervoorwerden over
hetalgemeengeleplastic labelsgebruikt,welkenormalitervoordenummeringvan jongeplanten bijproevenworden
gebezigd.Doorde Indiaansearbeiderswerd de inheemse
naamvoorzoverbekend gegeven.Dezenaamwerd tezamen
met dewijzewaaropdeliaanindekroonvoorkwam ende
geschattekroonhoogte inhetdaartoedoorL.B.B,verschafte
herbariumboekjeonderhetdesbetreffendenummeropgetekend.Dit "grovemateriaal"werd ternadere beschouwing,
bewerking endrogingaanhet eindevandewerkdagnaar
hetkampgetransporteerd inplasticzakken.
Ophetkampvolgde eenselectienaarkwaliteit en
eennaderebeschrijvingvandie kenmerkenwelkedoorhet
drogenzoudenverdwijnen,zoalsbijvoorbeeld dekleur.
Verder eenbeschrijvingvanbladvorm enbladstand,al
ofnietaanwezigzijnvanmelksap,ranken, etc.,etc.
Bijdestam-enstengelstukkenwerdvooralgelet ophet
alofnietvoerkomenvan sappenendekleurhiervan.Het
loofmateriaal,nuvoorzienvan eennummeropeenhard
kartonnenlabeltje,werd indrievoud opdegebruikelijke
wijzetussenvellendikvloeipapiergedroogd.Aanvankelijkwerd debenodigdehittegeleverd door eenuitsluitend
opwittebenzinebrandend Colemantoestel.Toendezebrandstofverbruiktwas enerniet binnenredelijketijdvoor
eennieuwehoeveelheid gezorgdkonwordenwerdgedroogd
boven eentweepitsgastoestel,datnormalitervoorkookdoeleindenwerdgebruikt.Hetverkregenresultaatwas
minstens evengoed.
Nadrogingwerd het produkt tussenvellenkaft-of
krantenpapiergelegd ensamenmet destammonstersvoor
transportnaarde stad inkartonnendozenopgeborgen.
De stamstukkenwerden inde stadverzaagd,zodanigdat
ookdaarvandrie serieswerdenverkregen.Eenlijstmet
verzameldenummersbevindt zichinhetarchiefvan
CELOSafd.Bosbouw.Het ingevuldeherbariumboekjewerd
aanL.B.B,geretourneerd.
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6.RESULTATEN
Opgetekend enbeschrevenwerden88nummers.Van75
nummers isnaast stengel-ofstamstukken ookloofaanwezig.Vandeoverige 13nummersginghet loofdoorverbrandingverloren.Inwerkelijkheid v/erdenerinhetveld
meernummers ingezameld.Vansoortendie onmiskenbaar
meervoudigwaren ingezameldwerdwegensdegrote omvangvan
hetmateriaallaternl. slechts één nummeraangehouden.
Aangenomenmagwordendat (nagenoeg)alle indetwee
perkenvoorkomende soortenuitdehogere etageszijnverzameld.Opmerkelijkwashet feit datvan geen derverzameldesoortenbloemenofvruchtenwerdengezien.V/aarschijnlijkwashet seizoen (begingroteregentijd)bijzonderongunstig.
Dedrie serieswerdenvan etikettenvoorzien.Eé*nserie
werd opgenomen inhetHerbariumvandeDienst *slandsBosbeheer(Paramaribo).Debeideandere seriesv/erdennaar
Nederland verscheept (LaboratoriumvoorPlantensystematiek
en-geografievandeLandbouwhogeschool,Wageningen,resp.
BotanischMuseum enHerbariumvande Rijksuniversiteit
teUtrecht).

7. OPMERKINGEN
Devellerswerktenintaakdienst.Zijtrachttenhet
werk zo snelmogelijk aftekrijgen.Ditmanifesteerdezich
indewijzevanvellen.Indevalrichting van eenwoudreus
werdenmeerdere bomenaangekapt.Degroteboomwerd danomgehakt endeze sleepte inzijnvaldeanderemee.Ditveroorzaakte eengeweldige chaosvaninelkaarverwevenkronen,
kroonstukken, stammen,etc.De stammen en/ofstengelsvan
delianenwarenmeestalnietmeertevolgenoflagenniet
meeromdeoorspronkelijke boom,hetgeen een systematische
inzameling zeerbemoeilijkte.
Hetalternatief zouwezenbomenuit tekiezenwaarin
zichlianenbevinccnendiestukvoor stuktelatenomhakkenvoorhet inzamelen.
Het isechterbijzondermoeilijk omlianen inde
kronenvanonderhet bosuittelocaliseren.Bovendien
kunnendezebomen, juistdoordat zijlianendragendieze
vaakmet anderebomenverbinden,gemakkelijk tussende
andere stammenblijvenhangen.Aandearbeiderszou,indien
alduswerdgewerkt,eenextrapremie gegeven moet-enworden.
Omdezeredenenwerd,ondanksdebezwaren,aandeoorspronkelijkewerkmethodevastgehouden.
Eenpraktischemoeilijkheid vormdehetzichverplaatsenoverhet terrein.De schuinafgehakte stammetjesuit
deondergroeivormdenbijhetafspringen ofeventueelafglijdenvanstammenoftakkenuiterstgevaarlijke spiezen.
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1.SAMENVATTINO
Opeenaanhet CELOSterbeschikking gesteld terrein
gelegen teBlakawatra,vak 25,werdvan13-23februari
1967tenbehoevevanhet successie-onderzoek eenproefperk
ingericht,groot0,45ha (45vakkenvan10x10in2).
Ditterrein,datoorspronkelijkwas begroeidmet een
overgangsvegetatie vanzg.hoog savannebosnaarhoogdrooglandbos,werd injuli1966opengedoserd.Naeenminof
meermislukte poginghetmateriaal terplaatse indegrote
drogetijdteverbranden,werdenderestantenalsnog oprillengestoten enderilleninbrandgestoken.Gelijktijdig
met deinrichtingvanhetproefperkwerddeeerste opname
verricht.Hierbijwerdenin7vakkenalleaangetroffenplantengekarteerd opschaal1 :12]g-(4vakken buitenderillen)
enschaal1 :50(3vakkenineenril).
Hetmeest algemeenwarenkiemplantenvanCyperaceae,
welke laterhoofdzakelijktot desoortRhynchosporacephalotesblekentebehoren (ca.40$vanalle planten).Andere
veelvoorkomende soortenwarenPalicoureaguianensis (ca.
Ufo) div.Gramineae (ca.6$), Maprouneaguianensis (ca. 6fo),
Solanum spp. (ca.6$), Cecropia sp.enDavillaaspera (beideca.3$). Detotale bedekkingvanaldeze soortenbleef
steedsveronder 1$.
Devakkeninderillenwarennagenoeg onbegroeid.De
vestiging dersoortenwerdhiervertraagd,doordat deoorspronkelijk indebosbodem aanwezige diasporen (zaden,
wortels,etc.)doorhet intense brandenwarengedood.
Detweede opnamevond plaatsvan4-11en17-21
juli1967.Doordeveranderingen indevegetatiestruktuur,
dieinmiddelshaddenplaatsgegrepen,washetnietwelmogelijkinde7infebruarigeanalyseerdevakkendezelfdeopname-techniek toetepassenalsvoorheen.Slechtsin êên
vakeneengedeeltevaneentweedevakwerd opnieuw eenkarteringalstijdens deeerste opnameuitgevoerd.Voorhet overigegekarteerde terreinwerd devegetatie rechtstreeksvergelekenmet deinfebruari gemaaktekaarten.Daarnaastwerdenalle 45vakkenvegetatiekundig beschreven.
Drievegetatietypen lietenzichthansonderscheiden:
(1)inhetWdeelvanhet proefperk eentot 2mhoge,relatiefsoortenrijke begroeiing (Solanum spp.,Palicourea.
Maprounea,Cecropia,Scleria), bedekking 20-50$; (2)
indecentrale rileenvnl.uit therofyten (Portulaca oleracea,Compositae)envarens bestaandevegetatie,bedekking
5-15$; (3)inhet0deeleenvegetatievanenkeleCyperaceae
"(vnl.Rhynchospora cephalotes)enplaatselijk.hetgras
Panicum pilosum,bedekking 3- 20$.Het ieduidelijkdat'
voortype (2)dehevige brand,voortype (3)langdurige
inundatie gedurende degrote regentijd bepalend zijngeweest.
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2.VOORWOORD
TeBlakawatra,beheersvak 25,werd opeenaanhet "
CELOSterbeschikking gesteld ontbost terreineenproefperk
bestaandeuit 45vakkenvan10x10m 2 ingericht tenbehoeve
vanhet successie-onderzoek.Deinrichtingvanhet proefperk
eneersteopnamevaneenzeventalrepresentatief geachtevakkengescïieddevan13tot 23februari1967doorbeide eerste
auteurs,voorpraktijk tewerkgesteld bijhet CELOS.Zij
namen dezelfdevakkenopnieuw opgedurende deperiode 4 - 1 1
juli1967.Aansluitendwerd eenvegetatiebeschrijvingvoor
hettotale proefperk (45vakken)gemaakt doordelaatsteauteur (17- 21juli1967), bijwie tevensdealgehele leiding
berustte.
Wegensvertrekvandetwee praktijkstudentenkortnabeëindigingvanhetveldwerkkonomtrent deresultatenvande
opname in julidoordezen slechts eenbeknopt verslagworden
uitgebracht.Inhethieraangebodenrapport isoverdezeopnameneenuitvoeriger beschouwing opgenomenvan dehandvan
deonderzoekleider (hoofdstukken 7.2 en7.3* bijlage9 ) .

3.INLEIDING
3.1.ALGEMEEN
Het tropische regenwoudkanv/ordenopgevat alseenecosysteemmetalscomponentenklimaat,bodem,faunaenflora,
welke opeenuitermate ingewikkeldewijzemet elkaarinevenwicht zijn.Dit impliceert datwanneer inéénvandezecomponentenwordt ingegrepen,bijvoorbeeld deprimaire vegetatie
wordtvernietigd hetzijlangsnatuurlijke weg,hetzijdoorde
mens-deandere componenten eveneensveranderingen zullen
ondergaan.Tijdensdetengevolgehiervanoptredendeprocessenmakenmicroklimaat,bodem enfaunaeenontwikkelingmee
welke parallelloopt aandievandevegetatie,totopnieuw
eenevenwichtssituatie isbereikt.
Met betrekking totdevegetatiekansuccessiewordengedefinieerd alshet proceswaarbijdeene plantengemeenschap
zichspontaan ontwikkelt tot eenandere.Deze ophaarbeurt
kanbijhetverstrijkenvan detijd overgaanineen*derde
gemeenschap,enz.Deopeenvolgende plantengemeenschappen
vormen dusdiverse stadiabinnen eensuccessiereeks.Infeite
issuccessie deevolutievaneeninstabiel tot een3tabiel
ecosysteem.
3.2.SECUNDAIREVEGETATIE
Overgrotegebieden,voornamelijk in dichtbevolkte
streken,ishet tropische regenwoudvernietigd envervangen
doorsecundairevegetaties,diehetuiterlijkvanbos,struikgewas ofsavannekunnenhebben.Veelalookdoet de secundaire
begroeiing zichvooralseenchaotischewildernisvanbomen,
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struiken,liancvnenkruiden.Invelelandenworden hieraaninheemsenamengegeven,zoalsmainapoflowbush (Guyana),capoeira (Brazilië),parang (Philippijnen)enbelukarofbluka (Maleisië).
MenzieinditverbandookBUDOWSKI (1961).InSurinamenoemtmen
de secundairevegetatiekapoeweri.
Worden dezeminofmeerinstabielevegetatiesaanhunlotovergelaten enbeschermd tegeninvloedenvanbuitenaf,zoalsvellen,
branden,weidenenz.,danzullen soortenuithetprimairebosin
dezevegetaties penetreren.Tenslotte zalerzicheeneindstadium
ontwikkelen,waarbinnengeengerichteveranderingenmeerplaatsvinden.Erheeft zichdaneendynamisch evenwicht ingesteld.Dit
eindstadiumwordt aangeduidalsdeklimaxformatie.Hebbenwél
regelmatigveeweiden,kap,brand enz.plaats,danzullenweeen
afgebogen successiekrijgen ("deflected succession"),welkeleidt
tot eenschijnbaar stabielklimaxstadium (subklimax).
Secundairevegetatieskunnenontstaanalsgevolgvanï
A.natuurlijke oorzaken:
1.afstervenprimairevegetatie doorcalamiteiten,zoals
brand,storm,aardafschuiving,inundatie,
2.natuurlijke doodvangrotebomen;
B.antropogene oorzaken:
1.verlatenvantijdelijke ofsemi-permanente landbouwgronden,
2.branden,event,inkombinatiemetveeweiden,
3.exploitatievanhout.
Denadeverstoring volgendegebeurtenissenhangennauwsa•menmetdeafmetingenvanhetontbosteareaal,delokaleomstandighedenwatbetreftklimaat,topografie enbodem,alsmede
dematevanbodemdegradatie.
Algemene kenmerkenvanhetsecundaire boszijn:
1.hetislagerendeboomsoorten zijnkleinervanafmetingen
daninhetprimairebos;
2.hetissoortenarmer,vaaktreedt dominantievan één of
enkele soortenop;
3.hetkronendakheeft eenvlakkerverloop,etagebouwis
somszeerevident;
4.hetismoeilijk toegankelijk (veellianen, struiken).
De eerstgevestigde soorten (pioniersoorten)stervennabetrekkelijkkorte tijdaf,kunnenzichnietmeerregenererenen
hun plaatswordt ingenomendoorlianeneninde(half-)schaduw
opgekomenlangzamergroeiende soortenuitdevolgendesuccessietrap.Alsgevolghiervanmaakt deregelmatige struktuurdievroegestadiaveelalkenmerkt inlatere stadiasomsplaatsvooreen
onregelmatige struktuur.
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DG secundaire soortenhebbenkenmerkende verschillen
met bomenuithet primairebos:
1.zijzijiiinsterkematelichtbehoevend;
2.zijvertonen eenzeersnellegroei,vooral depioniersoorten;
3.zijhebbenlichte zaden envaakeenzeerefficiënte
zaadverspreiding (wind,dieren);
4.eenaantal soorten bezit zadendiehunkiemkracht
langbehouden;dezezadenbevindenzichinrusttoestand inenopdebodemvanhet primairebos;
5.zijhebbeneenkortleven,zijnsnelmanbaarenplantenzichvroegvoort.
Doordeze eigenschappengroeien desecundaire soorten
uitstekend innatuurlijke ofkunstmatige openingeninhet primairebos.
Soorten,intropisch'Amerikakenmerkend voorhet secundaire
bos, zijno.m. Cecropiaspp.,Vismiaguianensis,Miconiaspp.,
Inga spp.,Byrsonimacrassifolia,Ochromaspp.,Goupiaglabra.
Degeringehardheidvanhethout dermeeste secundaire
soorteniseenconsequentie vanhunsnellegroei.Balsa
(Ochromalagopus)is één vandelichtstehoutsoorten ter
wereld.Vanwege dehoutkwaliteit zijndemeeste secundaire
houtsoortenvooralsnogvangeringe economische betekenis.Er
zijnechteruitzonderingen.Zozijnlimba (Terminalia superba),
obeche (Triplochiton scleroxylon)enokoumé (Aucoumeaklaineana)
- Afrikaanse laat-secundaire soorten-zeergeschikt voortriplexfabricage; balsais juist om zijnzeergeringegewicht
vanbelang;kopi eniroko (Chlorophora excelsa)zijngoede
bouwhoutsoorten -beidelaatste soortenwijkenechterafdoor
hunveelhardere enzwaarderehout.Delaatste tijd bestaat
eentoenemendevraagnaarzachtehoutsoorten,waardoorhet
secundaire bosindetoekomstwellicht vangroot belangzal
kunnenworden.
Voorverdere bijzonderheden omtrent secundaire vegetaties
wordtverwezennaarBUDOWSKI (1961)enRICHARDS (1964).

4. PROBLEEMSTELLING
Devraag doet zichvoorlangswelkeweg enhoe snelde
oorspronkelijke vegetatie zichzalherstellen,uitgaandevan
verschillende beginstadia.Tevenswilmennagaanofhet
huidige Surinaamse drooglandbos,datalthans inbetrekkelijk
lange tijdniet doordemensaangetast is.zichinderdaad
inhetklimaxstadium bevindt (CELOS,1967).
Het onderzoek zalnietalleen zuiverwetenschappelijke
waardehebben,dochzaltevensvanpraktische betekeniszijn,
b.v.tenaanzienvandeteverwachtenbossamenstellingen
houtmassa13opverschillend tijdstipnamenselijk ingrijpen.
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5•ONDERZOEKMETHODEN ENOMVANGVAIIHETONDERZOEK
Inhetalgemeenkandesuccessie optweemanierenworden
bestudeerd (CELOS,1967):
a.direct;aandehandvan eenaantalobjecten (afgebakendehomogene vegetaties),waarvanmende ontwikkeling
vandevegetatie opdevoetvolgt doormiddelvanperiodiekherhaalde opnamen.Dezemethodeheefthetvoordeel
datzijgegevenslevert dienietvoortweeërleiuitleg
vatbaar zijn.Praktische bezwaren zijndat dewaarne-mingen zichover eenlangereeksvan jarenzullenvoortzetten,waardoorwaarborgengegevenmoeten zijnvoorde
continuïteit vanhet onderzoek;
b.indirect;dooranalysevanverschillende vegetaties,waarvanmenveronderstelt dat zestadiabinnendezelfdesuccessiereeks zijn.Dezemethodeheefthet bezwaardatde
kansbestaat opsubjectieve beoordelingen,omdat desuccessieprocessen zeergecompliceerd zijnensterkvariërenmet
plaatselijke omstandigheden envoorgeschiedenis vanhet
terrein.Tochkanmenmetvoldoende proefobjecten aldus
opsnellewijze tot betrouwbare resultatenkomen.
Het onderhavige successie-onderzoek zalzichineersteinstantie richtenopdevolgendeobjecten:
- ontbost terrein
(onderzoekproject no.Bsk/67/l)
- geëxploiteerd drooglandbos
(
"
» Bsk/67/2)
-verlatenkostgrondjes (
"
" Bsk/67/3)
- ongerept drooglandbos (
"
" Bsk/67/4).
Het thanstebeschrijven onderzoekheeft betrekking opde
successie opontbostterrein.

6.UITVOERING
6.1.LIGGINGPROEFPERK;RELIEF;BODEM
Het proefperk isgelegenteBlakawatra,bedrijfsvak25.Topografische kaartvanSuriname,schaal1 :40.000 (l959),blad
22b.Dehoogte bovenzeeniveaubedraagt ca.20m+NSP.
HetNdeelvanhet terreiniszwakglooiend totvlaken
wordt begrensd doorlaag savannebos enstruweel.Het ZenZW
deellooptafenwordt begrensd doorkreekbos.IndeNhelftbevindt zichineenenigszinskomvormigeinzinkinghetvoorhet
proefperk bestemdegedeelte.Eensituatieschets bevindt zich
inhetarchiefvanCELOSafd.Bosbouw.
Hetgehele proefterrein beslaat ongeveereenrechthoek
van80x115m 2 ,waarbijdelangste zijde ongeveerinO-V/
richtingloopt.Dedirecte begrenzing bestaatuit eenomringende
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zandweg,waarbuiteneenindecember1966aangelegdePinuskultuurligt.Deafstanden tothetkreekbos enhetlagesavannebos c.q. struweel bedragenca.250resp.100m.Het
naastbijgelegenhoog drooglanabosbevindt zichopeenafstandvanmeerderekilometers.
Debodem terplaatse bestaat uit zwareleem totlemig
zand;doordesomsgeringe doorlatendheid bestaanerontwateringsmoeilijkheden. Voormeergegevens omtrent debodem ziemenbijlage1.
6.2. TERREINVOORBEREIDING
Deoorspronkelijke begroeiing vanvak 25was eenovergangsvegetatie vanhoog drooglandbosnaarzg.hoogsavannebos,rijkaanfoengoe (Parinari campestris);voorbeschrijving vandeze bostypenwordt verwezennaarLINDEMAN &
MOOLENAAR (1955)enSCHULZ (I960).Het terreinwasaanvankelijkgeheelbestemdvoordeaanlegvanPinus-kultures,
enwerd tot datdoelinjuli/augustus 1966opengestoten.
Deverbranding vanhetmateriaal innovember1966mislukteomdathetniet drooggenoegwas.Hiernawerdenderestantenoprillengestoten enopnieuwgebrand.Binnendeze
rillen bedekt eenminofmeerdikkeaslaag debodem.
6.3. INRICHTEN PROEFPERK
Binnenhet beschreven proefterreinwerd tussen13en
23februari 1967eenproefperk van90x 50m 2 ingemeten
enonderverdeeld in45vakkenvan10x10m 2 , diewerden
genummerd zoalsaangegeven opbijlage 2.Zodoendeligt
omhet proefperk eenruim10m brede isolatiestrook.De
hoekpuntenvan dezevakkenwerdenmet.witteplastic buizen
van1.30m,50cmindegrondgedreven,gemarkeerd.Deliggingvanhet proefperk iszodaniggekozen dat devakken
5» 14,23,32en41 juist eenrilmet verbrandingsresten
bevatten.Tweeandere rillenbevinden zichbuitenhetproefperk indeisolatiestrook.
6.4.EERSTEOPNAME
Indezelfde periodegeschiedde eeneerste opnamevan
eenzeventalvakken,nl. tweevakken inhet deeltenV/van
de centrale ril (no's11en 40), drievakkeninderil
(no's14,23en41)entv/eevakkeninhet0 terreindeel
(no's18en43)» Bijdeopnamewerdendeniet irfderil
gelegenvakken doormiddelvaneengespannenkoordverdeeld
in1x1m2-vakjes enaangeduid alsweergegeven opbijlage 3.
Uit praktische ovenvegingenwerd steeds eenstrookvan1m
overgeslagen,diealsloopstrookwerdgebruikt.Zowerden
erperblok 50vakjesvan1x1 Q 2 opgenomen.
Bijdeopnamewerdenalle planten ingemeten tenopzichtevaneenX-eneenY-a3,gevormd doordev/est-en
zuidgrensvandevakjes.Tevenswerd indienmogelijkde
soort,eventueelgeslacht offamilie,vastgesteld.Bijde
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notatiev/erdgebruikgemaakt vaneenkoderingvolgens bijlage4.
Degegevenswerdenindevormvanpuntenkaartenvastgelegd: (1)opschaal1 :12#voordemeetplotsopschoon
terrein, (2)opschaal1 :50voor demeetplots inderil
(waardeplantenbezetting veelgeringerwas). Depuntenkaarten bevindenzichinhet archiefvanCELOSafd.Bosbouw.Eenlichtdrukvaneentweetalbladenwerdaandit
rapport toegevoegd (bijlagen 5en 6). Eenoverzicht der
aantallenkiemplantenisvervat inbijlage 8.
6.5. TWEEDEOPNAME
Gedurende deperiode 4-11en17-21 juli1967vond
eentweede opname plaats.De inmiddels sterk totontwikkelinggekomenvegetatiemaaktehetvrijwel ondoenlijk enooknietgewenst -deze opnamegeheelovereenkomstig de
eerste opnameuit tevoeren.Slechts in2vande7infebruari opgenomenvakkenwerd inessentie dezelfdeopnametechniek toegepast alsvoorheen,duskarterenvanalleindividuen instrokenvan10x1a'(vak18 :53troken;vak
40 :2stroken).Deafzonderlijkeplantenkonden daarbij
veelalnietmeer zinvoldoormiddelvanpuntenwordenweergegeven,ofweldoordat hunhorizontale projectievan
"puntvormig'1was overgegaanintwee-dimensionaal (totgrotepollenuitgegroeide grassen), 6fwel doordat zijte talrijkwaren (groepenvan somshonderdendicht opeenstaande
kiemplantjes).Indezegevallenwerd daarom de o m t r e k
vandeplanten(groep)getekend.Bijdeoverige infebruari
opgenomengedeelten (vak40 :3stroken;vakken11,14,
23,41en43 :elk 5stroken)werdaandehandvandeeerste
opname direkt inhut terreinnagegaan engenoteerdwat
sindsdienwasveranderd.Alshulpmiddelwerdeninenkele
vakkenkoorden gespannenalstoegepast bijdekartering.
Het bleekhierbijvooreensystematische vergelijkingmet
deeerste opname praktisch onderscheid temakentussen:
1.plantenbijdeeerste opnamegekarteerd enthans
nogaanwezig;
2.id.,maarthansdood;
3.sindseerste opnamenieuwgevestigde soortendie
nog inlevenzijn;
4.id.,maarinmiddelsweerafgestorven.
Daarenbovenwerd tenaanzienvan a l l e vakken
een b e s c h r i j v i n g vandeplantengroeigemaakt.Voor 23vakkenwas dezevanglobale,voor 22vakkenvangedetailleerde aard.Deglooale beschrijving hield in
(1)eenstruktuurbeschrijvingvandevegetatie (hoogte,bedekking), en (2)eenopsommingvandevoornaamste soorten,event,metkwantitatieve opgaven.Degedetailleerdeweergavegafnaast destruktuurbeschrijving oenzovolledig
mogelijke opsomming dersoortenmetvooriedere soorthet
bedekkingspercentage,deabundantie,dehoogte (minimaal,
gemiddeld enmaximaal)enaefonologischetoestand.
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Kaarten enbeschrijvingen bevindenzichinhetarchief
CELOSafd.Bosbouw.Zie ookbijlage7«

7. RESULTATEN
7.1.EERSTEOPNAME
Het terreinwasnognagenoeg kaal.Hetweinige groen
datmen bijeeneerste beschouwing zag,bestonduit opslag
vanenkelenoglevende boven-enondergrondse plantedelen:
restenvanhet oorspronkelijke bos.Pasbijeenmeerminitieuze beschouwingwerdmengewaardat zichreeds eenniet
onaanzienlijkaantalkiemplantenhadgeïnstalleerd.De
opslagwasmaximaal tot enkele dmhoog,dekiemplanten
warenkleintot zeerklein :alle onder10cm,vele onder
1 cm.Het bedekkingspercentage')wasveelkleinerdan1.
Bijlage 8geeft eenoverzichtvandesoorten enaantallenexemplarenaangetroffen indezevenonderzochtevakken.Hetvalt opdat demonocotylenhetmerendeelvande
plantenuitmaken.Hieronderneemt eenCypcraceadegrootsteplaatsin:40$vanalleplanten.Eenandoreveelvoorkomendemonocotyl iseenGraminae.Hetaandeelvandemonocotylenwisseltvanplaatstot plaats sterk.DeCyperacea
heeft eenduidelijkeneiging totgroepsgewijs optreden:
plaatselijkkomthijzeerveelvoor,eldersontbreekt hij
geheel.Deverspreiding vandedicotylenoverhet terrein
isminofmeergelijkmatig.Voornamelijkkwamenvoor:
pangapanga (Palicoureaguianensis) :ca.11$
dagoehati (Maprouneaguianensis) :ca. 6$
Solanum-soorten
*
:ca. 6$
diverse opslaguit devroegerebegroeiing
:ca. 5$
bospapaja's (Cecropiaspp.)
:ca. 3$
brandliaan (Davillaaspera)
:ca. 3$
mispelsoorten (Melastomataceae)
:ca. 1$.
Het percentagenogniet tedetermineren plantenbedroeg12.
Allegenoemde soortenzijnkenmerkendvoor jongesecundaire begroeiingen.Palicourea,Maprounae enCecropia zijn
kleine totmatiggrote bomen,Melastomataceae overwegend
struiken,Solanum spp.enigszinsverhoute overblijvende
')Met bedekkingspercentage wordthierbedoeldhetpercentage dat dehorizontale projectievan degroenmassaophettotale oppervlakinneemt.
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kruidentotlagestruiken.Davillaiseenliaan.
Devakkeninderilwarennagenoeg onbegroeid,behalve derandenaanW-.en O-zijde,doch.dezeliggeneigenlijkbuitenderil.Doorhet branden,dathierveelintensievergebeurde dan.elders,warenwaarschijnlijkalle in'
enopdebodem aanwezige zadenendenoglevenderesten
dervroegere begroeiing gedood.Welwasinschaduwplaatsenonderdehalfverbrande stammenhier endaareenvarenopgeslagen.
7.2.TWEEDEOPNAIE
Bijdetweede opname,vijfmaandennadeeerste,was
hetaanzienvanhet proefperk totaalveranderd. Zagmenin
februari ophet proefterreinnauwelijks eniggroen,thans
trofmeneenminofmeerweelderige,plaatselijkmanshoge
vegetatie aan.Zeerduidelijk lieten zichdriebegroeiingstypenonderscheiden:
1.Eenopen,echtersneltot sluitingkomendebegroeiing,tot 2mhoog,samengestelduit eenrelatief
groot aantal soorten,diemerendeelskenmerkend
zijnvoor jongesecondaire begroeiingen (Solanum
spp.,Palicoureaguianensis,Cecropia cf.surinamensis,Llaprouneaguianensis,Scleriasecans,
Davillaaspera).Wortel-enstronkopslagvanhet
oorspronkelijkebosspeelt eenondergeschikte
rol.Deze begroeiing vindtmeninhet gedeelte
tenwestenvandecentraleril.
2.Eenopenbegroeiing inhoofdzaak bestaandeuit
enkele therofyten,vnl.Portulaca oleracea (0,00,3 mhoog)endecomposiet :,malolo" (0,4-1,2ra.
hoog).De begroeiing isbeperkt tot deverbrande
ril.Waarhogere planten ontbrekenbedektveelal
eenkorstvanmicroörganismendedikkeaslaag.
Langsenopdegebrande boomstammen treedt een
tweetalvarens op.Enkelegrassen,recentgevestigd,breidenzichsterkuit.
3.Eenéénlagige,ca.0,5 mhoge begroeiing,overwegend open,echterlokaalreedstot sluiting
komend,vrijweluitsluitend gevormd doorenkele
Cyperaceae (hoofdzakelijkRhynchospora cephalotes)
en-minderalgemeen-Gramineae (vnl.Panicum
pilosurn).Dit type beslaat vrijwelhetgehele
terreinbeoosten decentraaldoorhet proefvak
lopenderil.
Defaktorendiedeze differentiatieindebegroeiing teweeg brachten zijn:(l)brand en (2)waterhuishouding vandebodem.
Sub.1 ) .Innovemberwerdhet oprillengestoten,deels
reedsoppervlakkig verbrandehout inbrandgestoken.Dobrandwashierhevig,dooddealle
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aanwezige diasporenenoverdekte debodemmet
eendikkoaslaag.Deachtergeblevenuitwendigverkoolde,dikke stammenbiedenbovendien eenbijzondersubstraat (varens!)enroepen eenafwijkend
microklimaat inhet leven.Buiten derilbleef
brandenachterwege ofwerdgebrandmethoogstens
matige intensiteit.
Sub.2 ) .V/ateroverlastwerdgedurende degrote regentijd
ondervonden inhetlagergelegen,enigszinskomvormige 0deelvanhet proefperk.Inmei,junien
tendelenog in julistondhet terreindaarintotaalettelijkewekenblank.TenWvanderilrees
hetwater slechtshierendaarendanvoorkorte
tijd bovenhet bodemoppervlak ')•
7.3.VERGELIJKENDE3ESCH0UVINGOUTRENTDEBEIDEOPNAMEN
Dedynamiekvandevegetatie laat zichbestuderenaan
dehandvandeinfebruari enjuliverrichte opnamen.In
bijlage 9werdvoorde7gekarteerde vakken eenkortekarakteristiekvandevegetatie tijdensfebruari-en juliopnamegegevenendedynamiek indetailgeanalyseerd.Hier
volgt eensamenvattende beschouwing.Het isdaarbijnoodzakelijk onderscheid temakentussendriereeksen:
7.3.1.Normale ontwikkeling
Dezeheeft betrekking opterreinwaardedoderesten
vandeoorspronkelijke begroeiing onvolkomenofnietwerdenverbrand engeenwaterstagnatie optrad (vb.vak11).
Installatie vankieinplantenvanzowelmonocotyleals
dicotyle soortengeschiedde tijdens deeerste regentijd
(dec. '66- jan. '67),volgend ophot openstotenvanhet p
terrein (juli/aug. '66): inhetalgemeenca.3 - 1 0 exx./m .
Onder-enbovengrondse restantenvanhet oorspronkelijke
boswaren omstreeks dezelfde tijdreedsuitgelopen.Devoornaamste zichindit stadiumvestigende dicotyle soortenwarenPalicoureaguianensis,Cecropia surinamensis,Maprounea
guianensis,Solanum subinerme,S.asperum en/of rugosum").
Onderdemonocotylenwas Scleria secansdevoornaamste soort.
Genoemde soortenontwikkelden zichnavestiging opverscheiden,wijze.Palicourea enMaprouneagroeiden gedurende
')Datvoorbijhet 0deelookreedsvóórde ontbossing
geenvrijewaterbeweging indebodemplaatshad blijkt
uithet bodemprofiel,zie bijlage 1.
" Hut onderscheid tussendeverwante soortenSolanumasperum enS.rugosum isdeauteursniet duidelijk.Weliswaarishetmogelijk inhetveld twee typen"schuurblad"teonderkennen,nl. "smalbladig"en "breedbladig",
dochdeze onderscheiding blijktniet parallel telopen
metdieinbeidegenoemde soorten.B.
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deeerstemaandenna hun installatie betrekkelijk langzaam
op,bereiktenna6maandenhoogtenvan2 - 4 resp. 3 - 5
dm.Cecropia,eenveelsnelleregroeier,kwamineenzelfde
tijdsverloop tot15à20dm.PalicoureaenCecropia blijven
aanvankelijk onvertakt,Maprouneabegintreedsvroegkleine
zijtakkentevormen.OokdeSolanum-soortengroeidenkrachtig,echternietalleeninverticale richting,maardoor
hunstruikvormige groeiwijze tevenshorizontaal.Speciaal
Solanumasperuraen/ofrugosumkunnennaeenhalf jaartot
12-15dmhoge enhaast evenbrede plantenuitgroeien.Hetzelfdegeldtvoordeminderalgemene Solanumstramoniifolium.
Solanum subinerme bezit,v/anneereenmaalgevestigd,een
zeerefficiëntmiddeltotuitbreiding inde ondergrondse
uitlopers diedesoort reedsna enkelemaanden begintte
vormen.Naeenhalf jaarkwamenineenstraalvan 6ên meter
ofmeerrond deoudeplant talrijke jonge spruitenbovende
grond.
Scleriasecansbreidde zicheveneensinverschillende
richtingenuit.IIaca.6maandenwarendeindividueleplantenuitgegroeid totbijbenaderinghalf-bolvormige,kompaktepollen,somsmeerdan1m indoorsnee entot6dmhoog.
Deafzonderlijkeplantenwaren indit stadiumdoordebetrekkelijkgeringe dichtheid derindividuen bijdeeerste
vestiging alsregelnoggoedherkenbaar.Eerst daarnavormdedeplant eenaantallange,zeersnelgroeiendestengels,
schuinomhooggericht,die,zozijgeensteunvonden,tot
eenmeerhorizontale standafzakten envoor eenbijzonder
snellevegetatieve uitbreiding zorgden.
Demortaliteit onderdepasgevestigde soortenwasover
hetalgemeen betrekkelijk gering.Erisgeenredenomaante
nemendat zijindeoverigevakkenoprelatiefhoog terrein
sterkafweekvandegevondenwaardenvoorvak11 (gezamenlijkedicotylen 28$gedurende deperiode februari- juli).
Opmerkelijk isdatvandedicotyle soorten,waarvanin
februarikiemplantenaanwezigwaren,zichoverdeperiode
februari - julioverhetalgemeenweinignieuwe individuen
installeerden.Eenuitzondering vormt Cecropiawelke soort
- gezien ookdezeeropvallendeverschillen ingrootte tussendeafzonderlijkeplanten-voordekieming blijkbaar
nietgebonden isaaneenbepaalde,minofmeerkorteperiode.
Waarschijnlijk hangt dit samenmet deomstandigheid dat zaden
vanCecropiahunkiemkrachtlangbehouden.
Vestigingvannieuwe soortengedurende februari- juli
bleef beperkt tot eentweetalCompositae,beidetherofyten
met doordewindverspreide vruchten.Ophetnogkalegedeeltevanhet terreininstalleerden beide soortenzich
plaatselijkmassaal,vooral inkleine terreininzinkingen en
waardoodhoutaandeoppervlakte lag-plaatsenwaarde
zadengemakkelijk blijvenhangeneneenwat vochtigermilieu
heerst.
Debedekkingvandevegetatie,infebruarinogeenfraktievaneenprocent,bedroeg injulica.20- 50$.Haar
"totalegroenmassa"naminfebruari opslagvandeoorspronkelijke begroeiinghetgrootste aandeel in,in juli echter
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werdhetovergrote deelvandevegetatie gevormd doorde
nieuw-geïnstalleerdesoorten.
7.3.2.Ontwikkeling opsterkgebrand terrein
V/aardebrandhevigwas (dusinderillen)zettede
vegetatie-ontwikkeling laterindanophetvorige terreintype enhetwarenandere soorten diezichalseerstevestigden (vb.centraleÏï-Zstrookdervakken 14, 23en 41). In
februari -d.i.3maandennadebrand-werdnoggeenplantenleven bespeurd.Dit isineerste instantie eengevolgvan
het feit datalleaanwezige diasporen (zadenenvegetatieve
delen)doorde brandwerdenvernietigd.Echterbiedtwaarschijnlijk bovendien deterplaatsevoorkomende dikkeaslaag geen geschiktkiemmilieuvoorverschillende soorten
waarvanwordtaangenomen datdezaden (elders)naopenstoten enaldanniet brandenvanhet terreinwerdenaangevoerd
(b.v.Solanum spp.). In julikonmennl. opdeasvandeverbranderillenslechtsdevolgende soortenaantreffen:
1)Portulacaoleracea,plaatselijkmassaalendanbloeiend
zowelalsfructificerend enmeestalmet zeertalrijke
kieinplantenrondom;
2)"malolo" (Comp.),alsregelminofmeerverspreide,forse
exx.,dieookreedseentweedegeneratievoortbrachten;
3)onbekende soort (paarse composiet),minderabundant dan
"malolo";
4)div.Gramineae,echterzeerspaarzaam;
5)-alleenindelaagste delen-div.Cyperaceae;
6)-vnl.openlangsdeonderkant deroppervlakkigverkooldestammen -eentweetalvarens;
7)microörganismenalskorst opdeaslaag.
Degemiddelde bedekkingvoordehogere planten- (1)t/m
(6)-gezamenlijk bedroeg ongeveer 5$. Slechtswaargrond
enigszinswas opgeschoven endeaslaag ontbrakvestigdenzich
deandere indevorige successiereeksvermelde soorten,in
ditgevalvooral Solanum spp.enCecropia cf.surinamensis.
Zijontwikkelden zichdaardoorhet aangevoerde organischemateriaal bijzonderweelderig.
Deinstallatievandepioniersoorten ophet substraat
vanasenhoutskoolmoet -gezien deontwikkeling injulikortnafebruari eenfeit zijngeweest.Debeide composieten
bezittenvruchtpluis,deoverige soortenzeerlich'tezaden c.q.
sporen.Aanvoerdoordewind iswaarschijnlijk. Opmerkelijk
isdekorte tijdwaarbinnenPortulaca en"malolo"hunlevenscyclusvoltooiden.
7.3.3» Ontwikkeling opminofmeerlangduriggeïnundi-erd
terrein
Ophetlangduriggeïnundeerdeterreinbeoostendecentrale ril (waarbrandhoogstens eenondergeschikte rolheeft
gespeeld)scheendesuccessie aanvankelijk in overeenkomstige

- 17-

richting tezullenverlopenalsbeschreven sub.7»3»1»
hoewel defebruari-opnamevoorenerzijdsdevakken18
en43f anderzijdsvak11 (en40)eentweetalopmerkelijkeverschilpuntendemonstreerde:
1)hetgrotere aandeeldermonocotylegewassen (Cyperaceae
.enevent.Gramineae)inde beide eerstevakken,en
2)het ontbrekenvanCecropiaaldaar.
Echter stakhetwater eenspaakinhetwiel.Geen
derdicotylenverdroeg langdurige overspoelinggoed.
Degrootste resistentie dienaangaande blekennog
MaprouneaguianensisenSolanum subinerme tebezitten.
Delaatste soortverloorweliswaaralhaarblad,sproot
echterbijeennietaltelangdurige inundatie tegen
het eindevanderegentijdveelalopnieuwuit.
Totwelke soortendeinfebruari aangetroffenmonocotylekiemplantenbehoorden,valtnietmet zekerheid
tezeggen.Welisduidelijk datRhynchosporacephalotes
onderdeCyperaceae enPanicumpilosumonderdeGramineae
devoornaamste uitmaakten.Dit zijndetwee soortendie
inde juli-opnameoverheersten.Rhynchosporaverkeerde
nogindevegetatieve fase,Panicumhadreedsgebloeid
engefructificeerd entalrijkenieuwekiemplantenvoortgebracht.Hetwas opvallendhoe zeerdemassa daarvan
toteensmalle strookrondom deoudeplant beperkt bleef
(hoewelzeerlichte zaden)-eenverschijnseldatook
t.a.v.deverspreid indit terreingedeelte voorkomende
Cyperusligulariswerdv/aargenomen.
Enkele pollenafgestorven Scleriasecansduiddenaan
datookdeze soort geen langdurigewateroverlastverdraagt•
Debedekkingsgraad varieerde vanplaatstot plaats
sterk,nl.vanca.3%(bijzeerlangdurige inundatie
tot ca.20$(opietshogergelegen terrein).
Nog eenenkele opmerking i.v.m.vak40,dat,niet
zolaaggelegenalsdevakken18en43» tochduidelijk
metwateroverlast tekampenhadendaardoor oecologisch
eentussenpositie innam.Ookhiergingendedicotylen
inaantalsterkachteruit,hoewelniet indiemateals
indevakken18en43.Hetwarenmetname echterenkele
grassoorten,diezichtussen februari enjulidoorvestiging
eningroeivanuit aangrenzende vakkenenormuitbreidden.
Scleriasecansdoorstonddezematevaninundatieminofmeer
engroeide tot flinkepollenuit.
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Bodemkundigebeschouwing
SLAGER&SARO (1967)beschreven op10maart 1967het
bodemprofiel juisttenzuidenvanproefvak 42 (profiel
Blakawatra 15).Aandezebeschrijving ishetvolgende
ontleend.
B. SOILSITE CHARACTERISTICS
1. Classification^AquicPlinthicTropudult
(7thApproximation,1967)
4' Geology:Mediumtextured,Tertiary,contentinal
deposits
5. Physiography:Plateau
6. Relief;ponded;micro-relief;flat
7. Slope;ClassA,flat
9. Hydrology;a)Soil_drainage_class;somewhat
imperfectlydrained"
b)Groundwatertable:
prIsümId""Eïghëst: 60cm
presumed lowest :200cm
actual
:deeperthan150cm
c)Flooding:none

^)^£li?i£iäi_aräi2§;SS:none
10. Biologicalactivity;

a ) 222iE2Y.£l2E2Hi£:
0-150 cm: very few f i n e and l a r g e r o o t s
b)Biopores:
ö-7ö~cm7manyto common (very)fine
andnolargerbiopores
+ 70cm:fewtoveryfew (very)fine
andno largerbiopores
c)3eEÏi}-of-BSai§"tHï^2^2H^22^-J-i.deeper
tEan~ï5ö""c5~BIIövv~thê""söïI""surface.
C. DESCRIPTIONOFSOILHORIZONS
A-,-,, 0 - 5 cm,verydarkgray(ishbrown)
(10YR 3/1,5),moist;loamwithmuch
organicmatter;moderateveryfine
subangularblockywithmany (very)
finebiopores;slightly sticky,
slightlyplastic;pH(Hellige):5,5;
clearand smooth.on:
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A12, 5-22 cm, (very)darkgray (10YR 3,5/l),moist;
loamwithmuchorganicmatter;
moderateveryfine subangularblocky
withmanyto common (very)fine
biopores; slightly sticky, slightly
plastic;pH(Hellige):6;clearand
smoothon:
A13, 22-38cm,gray (10YR 5/1),moist,veryfinely
spottedwithB21tg-material;loam
with commonorganicmatter;moderate
veryfine subangularblockywith
common (very)finebiopores;slightlysticky,slightlyplastic pH(Hellige):
6;gradualandwavyon:
A3(=A2), 38-49/62cm,grayishbrown (10YR 5/2),moist;
sandy clayloamwithfeworganic
matter;moderateveryfine subangular
blockywith common (very)finebiopores;
slightly sticky,plastic;pH(Hellige):
5;gradualandwavyon:
B21t,49/62-95 cm,very palebrown (10YR 7/3),moist;
coarse sandyclayloamwith feworganic
matter;weakveryfine subangular
blockywith commontofew (very)fine
biopores;many (ferri?)argillans;
manymedium,distinct,strongbrown
(7,5YR 5/8)softnodules (Fe);sticky
and plastic;pH(Hellige):6;clearand
wavyon:
B22tg,95-150cm,verypalebrown (10YR 8/2),moist;
coarse sandy clayloam;weakveryfine
subangularblockywithfew (very)fine
biopores;manyferriargillans;sticky
andplastic;many coarse,prominent,
red (2,5YR4/8)(Fe)softnodules
witha (7,5YR6/8);peripheryyellow;
pH(Hellige):5,5.
Waarschijnlijkkanhethier beschrevenprofielals
representatiefv/ordenbeschouwd voorhet 0deelvanhet
proefperk. Inhet"/deelisdetextuurgrover (zandigeleem
totlemigzand)en-mededoordehogere ligging -isvan
waterstagnatieniet ofnauwelijkssprake.
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Fuaneringdervakken
Deinfebruari1967opgenomenvakkenwerdengearceerd
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BIJLAGE 3
I n d e l i n g d e r vakkr.n i n 1 x 1 m*"-subvakjcs
M e o t r l o t a : a - l t/m a - 1 0
c - 1 t / m c-10
e-1 t/m e-10
g - 1 t / m g-10
i - 1 t/m i-10

loopstroken:b,d,f,h,j

/S

^X
s c h a a l 1 : 100
à~0
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Kodering dertaxa
soort/geslacht/familie

inheemseofvoorlopigenaam

Cecropiaspp.
Davillaaspera
Goupiaglabra
Humiriabalsaraifera
Maprouneaguianensis
Palicoureaguianensis
Solanumasperum/rugosum')
S. stramoniifolium
S,subinerme
(Compositae)

bospapaja
brandiiaan
kopi
blakberi,meri
dagoe-ati
panga-panga
schuurblad
bolomaka
todomaka
malolo
bosananas

div.Bromeliaceae
div. Cyperaceae
Scleria secans
(Cyperaceae)
div.Gramineae
cf.Paspalumconjugatum
Panicumlaxum
P. pilosum
(Gramineae)
div.Leguminosae
Ingaspp.
div.Maranthaceae
div.Melastomataceae
div.Palmae

Ce
D
K
H
M
P
S
B
T
A
Br
C

-

baboennefi
"breedbladige Cyperacea"
grassoorten
grasG
grasC("kaalgras")
grasB("wimpergras")
grasA("stergras")
-

swietboontje
warimbo
mispel
palm
div.dicotyle
div.opslag

kieinplanten

N.B.Aanvankelijkwerdnogtoegepast het symboolYvoor een
bepaald typedicotylekiemplant.Laterblekenhier
verschillende soortenondertevallen,waardoorde
onderscheiding Yweinig zinmeerhad enkwamtevervallen.
')Zievoetnoot p.14.
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Aantallen individuen in 7vakken van 10x 10 m
(februari 1967)

BIJLAGE
2

a

*t

hoogte operïtei 'rei:P ) ril
(cm) 11 18 40 43 1423 .41
1

Cecropiaspp.

0-10
0-20
0-10
3
0-4

Davilla aspera

1

Cyperaceae
Grarnineae
Maranthaceae
Palmae

Humiria balsamifera
Maprounea guianensis
Palicourea guianensis
4\
Solanum subinerme ;
S. sp.5)
Compositae j
Keiastomataceae
div. dicot. k i e m p l .
div. dicot. opslag

~3
3
4-10
0-2
0-15
0-8
5-15
0-4
0-5
0-40

51 191
-

-

2

-

-

-

11
2

-

9
2
43 25
54 32
8
5
8
1
1
1
2
31 112
12 45

open terj
ri
tot.
tot. g.

34 320 7 43 13 596 298
2 90
1 89
45
2 - 5
3
3
2
1
1 1 - 1 6 - 10 4 9
17
9
10
6 2
19
3 2 1
2
1
10 9
44
9 4 9 87
55
11 12 21 17 40 109
12 5 6 3 8
30
15
18
36
25 2
5 4 20
1
1
1
2 5
3
42 82 20 16 43 267 134
4 5 3
37
7 9
73

63
2
2

21

1

+

23
6

8

22
78

7
26

17

6

29
1

10

79
12

26

343

65

22

347

68

23

287

255

85
89

1259

323 267
630| 320

107

1339

670 335

112

1
1

2

+

4

t o t a l e n
monocotyle k i e m p l .
monocotylen
dicotyle k i e m p l .
dicotylen
k i e m p l . (monoc.+dic.)
algeheel

) 50$- opname
)100$- opname
n gemiddeld per 100 m 2
4\.
;m c l . S. stramoniifolium
/S. asperum en/of S. rugosum
;"malolo"

51
53
159
171
210
224

191
191
188
233
379
424

35409
36413
114112
121121
149521
157534

7
9
74
78
81
87

43 15
44 15
50 L31
55 L34
93 L46
99 L49

686
693
573
646
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BIJLAGE9
Milieu-invloeden envegetatie-ontwikkeling in
7gedetailleerd onderzochte proefvakken
VAK11
1.BRAND.Gehelevakwaarschijnlijk zwaktotmatig (nov. '66).
2.INUNDATIE.IneenkleinekomlangsW-grensheeft inmei
en/of juni '67korte tijdwatergestaan.Overigensdroog
gebleven.
3.VEGETATIE FEBRUARI1967.Voorde soortensamenstelling
(kwalitatief enkwantitatief)wordt verwezennaardedesbetreffendekolom indetabelvan bijlage 8.Samenvattend kan
menzeggen,datvandedicotylenPalicourea enMaorouneahet
meestvoorkomen.Kiemplantenvandiv.Cyperaceae zijn ~in
vergelijking tot deanderevakken-matigabundant.Gramincae
ontbreken.Hoogtendiv.kiemplanten 0 - 1 5 cm,div.opslag
0 - 3 0 cm.Totale bedekking eenfractievan 1$.
4.VEGETATIEJULI1967.Eenvrijheterogene,overwegend open
begroeiingmetalsmeest opvallende elementen:
(1)"Malolo",zeertalrijk,tot1,2 mhoog,bloeiend enfructificerend.Inopengroepenopplaatsenmet verkoolde
plantenresten enindelagergelegenplekken,waarde
zadenblevenhangen (anemochorie)enkiemden.
(2)Solanum spp.,vnl.S.subinerme,alsverspreide heestersenheestergroepen,1,0 -1,7mhoog.
(3)Scleria secans (geblekendevoornaamste derbijde eersteopnameaangetroffen Cyperaceae), zeerdichte,tot
0,6 mhoge en1,2m indoorsneemetende pollenvormend.
Detabeloppag.29geefteenoverzicht vanhetvoorkomen
derdicotyle soorten (laatstekolom).Detotale bedekking
bedraagt 20$.
5.DYNAMIEK.Vandeinfebruarigeregistreerde 148dicotyle
kiemplanten blekenertijdensde juli-opnamenog107(72fo)
inleven.')Demortaliteit (28$)overdeafgelopen periode
is'dusbetrekkelijk gering.Ietslagernogisdemortaliteit
bijdeopslaguit planteresten vandeoorspronkelijke begroeiing (20fo),maar degeringeaantallenmakendit-overigens
aanvaardbare -getalalsmaatstafminderbetrouwbaar.
Nagenoegalle infebruari gevestigde soortenontwikkelden zichkrachtig.Solanaceae groeiden sterkuit.Enkele
exx.Cecropia zijnreedsgroter dan1m.Palicoureae en
Maprouneagroeiden langzamer,reikentot0,2 en0,3 m.In
massanamvooral Scleriasterk toe (groeit invertikalezowelalshorizontale richting).
•)Detabelvan bijlage 8geeft denietherzieneresultatenvan
defebruari-opnameweer.Tijdensde juli-opnamenoesten
enige determinatieswordenherzienenkondeindentiteit van
enkele destijdsniet determineerbareplantenwordenvastgesteld.Alsgevolg bestaangeringeverschillen tussende cijfersweergegeven indeeerstgenoemde endehieropgenomen
tabel.Bovendienwerden indelaatste tabel enkeletwijfelachtigegevallen uitgesloten.
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Vak 1 1 .Aantallen exemplaren der dicotyle soorten t,
opname in februari reep. juli 1967 (50 m 2 ) .
A= aanwezig in feb.,niet aanw. in juli
B= aanw. zowel in feb.als juli
C= niet aanw. in feb.,aanw. in juli
A
feb. +
juli Cecropia sp.
Davilla aspera

5
1

Goupia glabra

-

Maprounea guianensis
Palicourea guianensis

6
11

Solanum asp./rug.

-

S. stramoniifolium

-

S. subinerne
"malolo" (Comp.)

B
feb. +
juli +

6
2
2
34
38
6
1
9

tot aal
juli
feb.
=B+C
=A+B

C
feb. juli +

7

11

-

3

1

2
40
49
6
1
9
1

-

4
i

_\

C O2)

1

t.v,

13
2
3
34
42
6
1

oo3)

onbekend (Comp.)
-

-

1

div. opslag indet.

1
16
2

9
8

5
2

25
10

14
10

totaal kiemplanten

41

43

148
158

124+x4^

totaal algeheel

107
115

Meiastomataceae
d i v . kiempl. indet.

17+x4)

OD

-

CO

1)Grotendeels uitlopers v a nreeds eerder gevestigde exx.,voor
een klein deel nieuw gekiemde exx.
2)Alle exx.kiemplanten. Bovendien 1 e x .gekiemd sindsf e b . ,
reeds afgestorven in juli.
3Î)Alle exx.kiemplanten.
4)x = aantal kiemplanten v a n Solanum subinerme + beide
Compositae.
Toename in individuental (dicotylen) slechts bij Solanum
subinerme en "aaloio", beide- in zeer sterke mate - Solanum
v n l . door ondergrondse uitlopers, "nalolo" uitsluitend uit zaad.
Massale vestiging vaneenandere, nog niet opnaam gebrachte 1-jarige composiet (evenals "malolo" vruchten met pappus
voortbrengend).
Opmerkelijk zijn de geringe aantallen der sinds februari
verschenen kiemplanten vande reeds gevestigde soorten (zie
tabel kolom C ) .Van Cecropia installeerden zich naar verhouding nog de meeste exx.
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VAK14
1.BRAND.EencentraleN-Z-strookterbreedtevan6à8m
zeersterk (ril!),weerszijden daarvanmindersterk.
2. INUNDATIE.Delaagste delen,intotaalruimdehelftvan
hetvakuitmakend,minofmeerlangdurig onderwatergeweest.
3.VEGETATIEFEBRUARI1967.Ziebijlage 8.Alle plantenbevinden zichbinnen eenltm brede strooklangs deW-rand en
een 2imbrede strooklangsdeO-rand.Intotaalslechts27
vakjesvan1m 2 met één ofmeerdere plantenbezet.Palicourea, Cecropia,MaprouneaenSolanaceaemakengezamenlijkmeer
dandehelftvanhet aantaldicotylekiemplantenuit.Cyperaceae
weinig talrijk.Gramineae ontbreken.Hoogten div.kiemplanten
0 - 8 cm,div.opslag0 - 2 0 cm.Bedekkingvrijwelnihil.
4.VEGETATIEJULI1967.Zeerheterogene begroeiing.Onderen
langsdeverkoolde stammenveelvarens (-0,8 m ) . Langsranden
vanderil,waarzowelorganischalsanorganischmateriaal
werd opgeschoven,bepalenSolanum subinerme (-1,3 m)enCecropiacf.3urinamensis (-1,4 m)hetaspect;voortsMaprounea.
Palicourea enGoupia (alle-0,2 m ) . Enkele exx.Solanum asperum/
rufiosumverlorenalle blad enhebben dodetoppen,maarlopen
opnieuwuit (gevolgen inundatie).Inhet centrale deelwordt
dedikkeaslaag plaatselijkminofmeerbedekt doorPortulaca
oleracea (exx.tot15cmhoog,inknop,bloeiend enfructificerend -waaronder somszeertalrijkekiemplanten vandezelfde soort); eldersdoordonkere bronsgroenemicroplantengroei.
Bovendienenkele exx."malolo"(-1,0 m, fruct.).GrasAen
Scleria secansspeleneenondergeschikte rol.Bedekking 10$.
5.DYNAMIEK.Dat ondanksdeinundatie+.allesoortenuitde
eerste opname zichhandhaafden iseengevolgvanhet feit,dat
vele exx.opopgeschovenmateriaal stondenenbuitenbereik
vanhetwater bleven.Cecropia enSolanum subinerme groeiden
sterkuit;Maprounea,Palicourea enGoupiazwak"
Opmerkelijk isdemassale vestigingvanPortulaca inhet
doorasbedektegedeelte.Evenals bij "malolo"-diezichook
installeerde -wordt delevenscyclus bijdeze soort inzeer
korte tijdvolbracht (enkelemaanden).

VAK18
1.BRAND.Geen.
2.INUNDATIE.Gehelevaklangdurig.
3.VEGETATIEFEBRUARI 1967.^iebijlage 8.Het totaalaantal
kiemplanten is betrekkelijkhoog,opslag talrijk (gevolgenvan
ontbrekenvan brand).Monocotyleendicotylekiemplanten+even
abundant.Maprounea enPalicourea demeo3talgemene dicotyle
soorten (echterwarenrelatiefvuolkiemplantennietdetermineerbaar). Cyperaceae-kiemplantcnhebbenneiging tot groepsgewijs
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voorkomen,ovoricenRverbreidingvrijhomogeen.Hoogte
kiemplanton0 - 1 5 cm,ops
lag 0 -40cm.Bedekkingveronder

Vf
•1°

4.VEGETATIEJULI1967.Eonopen begroeiingvanRhynchospora
cephalotes (vegetatief),v/elkesoorthalfgesloten pollen
vormt.Andere soorten zijndaartussen slechtszeerspaarzaamvertegenwoordigd:vnl.restantenvandeoorspronkelijke
begroeiing(breedbladige Cyperacea,Bromeliacea,div.opslag),
daarnaast éé*npolScleria secans,ongeleexx.Maprouneaen
sporadische kiemplanten.Lienzie ookbijgaande tabel (laatstekolom).Bedekking 5$.
Vak18.Aantallenexx.derdicotyle soortent.t.v.opname
infeDruariresp.juli1967 (50m2). Verklaring zie
tabel bijvak11.
A
feb.+
juli-

B 1

C i
feb.juli+

feb.+
juli+

Davillaaspera
Humiriabalsamifera
Maprouneaguianensis
Palicourea guianensis
Solanumasp./rug.
S.sub./stram.
Meiastomataceae
Div.kiemplantenindet.
Div.opslagindet.

8
1
15
32
1
5
2
107
35

1
1
10

-

-

totaalkiemplanten
totaalalgeheel

171
206

17
27

tot aal
feb. juli
=B+C
=A+B

1
1
15

-

9
2
25
32

1

1

1

-

5

—

5
8
7

5
10

19
26

5
2

-

112
45

5
13
17

188
233

36
53

t
i

5.DYNAMIEK.Vande188infebruarigenoteerdedicotylekiemplantenwerden erin julislechts17 (97°)teruggevonden.AlleenMaprounea doorstond betrekkelijk goed deinundatie.De
individuenopgeslagenuit oudeplantedelenhebbeneenhoger
overlevingsporcentage:22(zie tabel).
Eensterkeuitbreiding vertoont alleendeCyperacea
(geblekentezijnRhynchospora cephalotes),vooraldoor
groeivanreedsgevestigde exx.,maarookdoornieuwe vestiging.
G-ramineae,nietwaargenomen bijdeeerste opname,ontbrekennogsteeds.
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VAK23
1.BRAND.Alsvak14.
2. INUNDATIE.Een3m brede strooklangsO-randeneensmallere strooklangsW-randminofmeerlangdurig onderwater.
3.VEGETATIEFEBRUARI1967.Ziebijlage 8.Evenals bijvak
14 (ril)blijft ookhier een6m brede centrale strookzonderenigeplantengroei;24vakjesvan1m 2 zijnmet écnof
meerplantenbezet.Monocotylen(uitsluitend Cyperaceae)
endicotylen (metPalicoureaalsvoornaamste soort)ontlopenelkaarinindividuentalweinig.DeCyperaceae blijven
beperkt totdeO-rand.Hoogtevoordediv.soorten0-25 cm,
merendeelderplantenechterkleinerdan3cm.Bedekking
vrijwelnihil.
4.VEGETATIEJJLE1967.Heterogene begroeiing.V/aareendikke
aslaagligt (grote centrale deel)vnl.Portulaca oleraceaIegeneratie fructificerend,2egeneratiekiemplanten.Voorts
enkele exx."malolo"enlangsverbrande boomstammenvarens.
Geplant (illegaal)tajerentomaat.LangsW-rand enkele vrijwel dode exx.Solanum subinerme,S.asporum/rugosumen
Cecropia.LangsO-rand (aansluitend bijbegroeiingvak 24)
Rhynchospora cephalotes,engras F.Bedekking3$«
5.DYNAMIEK.De infebruarigeregistreerde soortenhandhaafdenzichkwalitatief,uitgezonderd denietmeerteruggevondenDavilla.Indegeïnundeerdegedeeltengingenvrijwelalle dicotyle plantenverloren.Opopgeschovengronddaarentegeneenzeerkrachtige groeivanSolanum sp.div.enCecropia.
Eveneens ontwikkelde zichkrachtig Rhynchospora cephalotes,
echter juist indelage (geïnundeerde)O-strook.Vestiging
inhet centralemet asbedekte envoorheennoggeheelonbegroeidegedeeltevanPortulaca (massaal),div.Gramineae
(massaal), "malolo"eneentweetalvarens.

VAK40
1.BRAND.Plaatselijkmatig,eldersniet ofnauwelijks.
2. INUNDATIE.AlleendeV-rand bleefdroog,het overigedeel
onderging zwakke totmatigeinundatie.
3.VEGETATIEFEBRUARI 1967.Ziebijlage 8.Het totaalaantal
kiemplanten isaandelagekant,opslagweinig talrijk.
Dicotyle kiemplanten overwegen,vnl.Solanum spp.Hoogte
dicotylekiemplanten0 - 1 0 cm,Cyperaceae0 - ^ 0 cm,opslag
10-30ca.Bedekkingveelminderdan 1$.
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4. VEGETATIE JULI 1967. Heterogene begroeiing, bestaande
uit:
(1)Scleria secans,verspreide grote pollen (0,5-0,8. zelden-1,4m doorsnee,0,5 -0,6, zelden-0,9rahoog).

(2)Daartussenbreedbladigesoorten,vnl.Solanumsubinerme
enS.asperum/rugosum(-1,0rahoog).GenoemdeSolanaceae
deelsresp.geheelbladloosalsgevolgvaninundatie.
(3)Div.Gramineae,binnendringendvanuitN-randenzich
uitbreidendvanuitcentrum;locaalveelkiemplanten.
Totr.lcbedekking'20$.
Voortsziebijgaandetabellaatstekolom.
Vak40.Aantallenexx.derdicotylesoortent.t.v.opname
infebruariresp.juli1967(50m2).Verklaring
zietabelbijvak11.
A
feb.+
juli-

B
feb. +
juli+

C
feb.juli+

6
4

-

2

2
4
1
1

-

6
6

1

4(+)

Cecropiasp.
Davillaaspera
Goupiaglabra
Maprouneaguianensis
Palicoureaguianensis
Pouroumasp.
Solanumasp./rug.
S.subinerme
"malolo"(Comp.)
Mêlastomataceae
Div.kiempl.indet.
Div.opslagindet.

2
33
2

totaal kiemplanten
totaal algeheel

87
89

«?!)

8
11

2
20
3

10

-

1

1*
C03)
O04)

""

-

3
5

2
3

!28
33

6+x5>
CO

t o t s 1a1
feb. juli
=B+C
=A+B

9
12
2(+)
25
13

2
2
5
1
2
2
5

co
00

2
36
7
115
122

1)Soort bijfeb.-opname niet herkend.
2)Echter 1e x .nieuw gevestigd sinds feb., echter reeds a f g e storven i njuli.
3)Grotendeels uitlopers vanreeds eerder gevestigdeexx.,
daarnaast ookeenaantal nieuw gekiemde exx. Bovendien
6 exx. gekiemd sinds feb., echter injuli afgestorven.
4)Alle exx. kiemplanten. Bovendien 1ex.gekiemd sindsfeb.,
in juli reeds afgestorven.
5)x= aantal kiemplanten v a nSolanum subinerme + "malolo".

-

5
8
34+x 5 )

OO
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5.DYNAMIEK.Van de120dicotyle kiemplantenuit defeb.opname zijnerin juli20over (237°),vooreenbelangrijk
deelexx.opkleineverhoginkjes.Vande (spaarzame)opslag bleef 71% behouden.AlleenvanSolanum subinermeis
met zekerheid bekenddat deinundatie betrekkelijkgoed
werd doorstaan.Vandeze soortveelnieuwe individuen,vnl.
ontstaandooruitlopers.
Deinfebruari aanwezige Cyperaceae-kiemplanten bleken
vnl. Scleria secans.Deafzonderlijkeplantenhandhaafden
zichinmeerderheid engroeidenuit tot forsepollen.
Slechts ééngrasplantwerd infebruarigevonden(cf.
Paspalum conjugatunr) diezichvegetatief zeersterkuitbreidde,overvelem2eenijle begroeiingvormend.Ingroei
ennieuwevestigingvandiv.Gramineae,reeds fructificerend
ennumet zeertalrijkekiemplantenrondom.
Invasievan "malolo" (nogafwezig infeb.)thansinalle stadia:kiemplanten, juveniel,inknop,bloeiendfructificerend enreedsafgestorven.
Kieming tussenfebruari en juli:zeerveelgras (div.
soorten)en"malolo",matig div.Cyperaceae (enSolanum
subinerme?),overige soortennagenoegm e t ofniet.

VAK41
1.BRAND.Alsvak14.
2.INUNDATIE.LangsW-zowelalsO-randvrijlangduriggeinundeerd,hetlangst bijKW-enZO-piket.
3.VEGETATIEFEBRUARI1967.Zie bijlage 8.Vrijwelalleplantenbevindenzichineen3mbrede str.ooklangsdeW-rand.
Behoudens enkelekiemplanten bijNO-enZO-piket ishet overige deelonbegroeid.Negentig procent derkiemplantenis
dicotyl,Palicourea devoornaamste soort.OnderdemonocotylenzijnCyperaceae (sterk)enGramineae (zwak)vertegenwoordigd.Alleplantenkleinerdan 20cm,hetmerendeel
kleinerdan3cm.Bedekkingnagenoegnihil.
*4. VEGETATIEJULI1967.Inhoofdzaakkaalterreinmetverspreide exx."malolo".LangsW-rand grasA (seniel,met
zeerveelkiemplanten),Scleria secans (enkele pollen),
Solanum subinerme,S.asperum/rugosum,Maprounea,Goupia.•
Bedekking5fo.
5.DYNAMIEK.Rhynchospora enScleria:gehandhaafd enuitgebreid.Panicum pilosum:ondanks inundatie gehandhaafd.
MaprouneaenGoupia:minofmeergehandhaafd,geringe
groei (10-25cmhoog). Solanum subinerme:gehandhaafd
waargeensterke inundatie,eldersafgestorven.
Solanumasperum/rugosumafgestorvendoorinundatie,behalve 1ex.ophogerterrein (zeerkrachtig ontwikkeld).
"Malolo":enige infebruariaanwezige exemplaarafgestorven (natuurlijk),thansveelvolwassenexx.(fruct.)en
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talrijke kiemplanten (=3egeneratie).
Palicoureat Cecropia e.a.dicotylenafgestorven (inundatieTI
GrasAt ingroei envestiging.

VAK43
1.BRAND.Gehelevakwaarschijnlijkweinig ofniet.
2. INUNDATIE.Gehelevakzeersterk.
3.VEGETATIEFEBRUARI1967.Ziebijlage 8.Het totaalaantalkiemplantenishoog,opslagweinig talrijk.Sterkoverwegen demonocotylekiemplanten,voor4/5uit Cyperaceae
en1/5 uitGramineae bestaande.Dedicotylekiemplanten
warenmerendeelsniet determineerbaar.Hoogte Cyperaceae
0 -25cm,Gramineae 0 - 1 5 cm,div.dicotylen0 - 1 0 cm,
div.opslag0-15cm (merendeelderindividuen echter
veelkleiner dan5 cm). Bedekkingveelminder dan Ifi.
4.VEGETATIEJULI1967.Openvegetatie opgebouwduit:
(1)Rhynchospora cephalotes,inmatiggrote,losse totdichtepollen;
(2)Panicum pilosuminenkelegrotegroepenvanuitgebloeideplanten,omringd doorzeertalrijkekiemplanten.
Beide soortenelkca.10$bedekkend.
Eén zeerforsepolCyperusligularisen één polC.chalaranthus.Overige soortensporadisch enweinigvitaal:
Scleria secans,Kaprounea,div.qpslag.Hoogte Rhynchospora
0,2-0,4-m,Panicum-0,8m,Cyperusligularis1,0 m,overige
soorten 0,2-0,4m.
5« DYNAMIEK.Vandeinfebruarigevestigde soortenverdroegenalleenRhynchospora,Panicum enCyperus spp.delangdurige inundatiegoed engroeidenkrachtiguit.Scleria
stierfbehoudens1ex.af (enkele dodepollenin juli
herkenbaar).Dicotylenzijnnagenoegverdwenen.

- 43.BIJLAGEIC
Pntn'r,(doorJ.H.A.Boerboom)

1.Vak43.Koorden
gespannenals
hulpmiddelbij
deopname.Vande
hierreedsaanwezigekiemplanten
isopdezeafstand
nietstezien
(genomenvanaf
stronk incentrale
ril, februari 1967)

2.Jongeplantenvan
Solanumasperum
ofrugosum
("schuurblad")
enPalicourea
guianensis("pangapanga")interreinWvanril
(februari 1967).
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3.Vak A3,vanaf
zelfde standpuntalsbijfoto
1,vijfmaanden
later.Enkele
grotepollen
Panicum pilosum
(bloeiend en
fructifieerend,
licht vankleur),
voortsvnl.
Rhynchospora
cephalotes (verspreid staande
kleinere endonkerder pollen).
Juli1967.

4.Vak43,detail
vanfoto3.
Openbegroeiing
vanforsepollen
Panicum pilosum.
Opdevoorgrond
éénpolCyperus
chalaranthus.
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5.Vak 14 (ril).
Cecropia sp.
(bospapaja;vnl.
opplaatsenwaar
doordedozer
grondwerdbijeengebracht.Varens
langs enaande
onderzijdevan
de- oppervlakkig
verbrande -stammen. Opdevoorgrond eenex.
Solanum asperum
ofrugosum
(schuurblad),afgestorven tengevolgevaninundatietijdensregentijd. Juli1967.

6.Vak 14 (ril).
Grijzeaslaag
met donkergekleurdekorst
vanmicro-organismen entalrijkekieinplanten
van Portulaca
oleracea.
Juli1967.
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7.Vak12.Voorbeeld vande
begroeiing zoalsdezein
juli1967Wvanderil
werdaangetroffen.Mozaïek
van (l)openbegroeiing
uit diverse soorten
(voorgrond)en (2)een
minofmeergeslotenbegroeiingvan Solanaceae
(overwegend S. subinerme)
net Cecropia cfSurinamense
enTalicoureaguianensis,
80-170cmhoog.

8.Vak 11. Openmalolobegroeiing (Comp.),
plantentot 120cmhoog,
fructificerend.Groepsgewijsvoorkomenop
plaatsenwaardezaden
waarschijnlijkgemakkelijker blevenhangen en/of
kiemden.Juli 1967.

