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Samenvatting
Verdroging, verzuring envermesting van het milieu tasten de natuurlijke levensgemeenschappen in ons land zodanig ingrijpend aan, dat het grootste
deel hiervan sterk degradeert dan wel verdwijnt. Deze aantasting voltrekt
zich via de standplaats, doordat sturende abiotische factoren die bepalend
zijn voor de plantengroei, essentiële veranderingen ondergaan. De belangrijkste sturende factoren zijn: vochttoestand, zuurgraad en voedselrijkdom.
Voor een eventueel herstel van ecosystemen is kennis van de wijze waarop
deze factoren de processen in de diverse typen standplaatsen sturen, een
eerste vereiste. Deze kennis is in het natuurbeheer onvoldoende ontwikkeld. Een belangrijk hulpmiddel bij het verkrijgen van overzicht en inzicht
in diversiteit en werking van ecosystemen is het ecotoop-concept. De ecotoop, de ruimtelijke eenheid die homogeen isvoor biotische en abiotische
factoren die bepalend zijn voor de plantengroei, is de basale operationele
eenheid die uitgangspunt moet zijn voor effectief natuurbeheer. Als aanzet
daartoe wordt de hoofdopzet van een ecotopen-classificatie geïntroduceerd. Aan de hand van deze classificatie blijkt dat ongeveer tweederde van
de ecotopendiversiteit in ons land dreigt te verdwijnen. In veel gevallen is
herstelbeheer nog mogelijk en wel door middel van z.g. effectgerichte
maatregelen. Deze zijn gericht op de sturende abiotische factoren. De stap
naar abiotisch herstelbeheer of ecotopenbeheer betekent een nieuwe fase
in de ontwikkeling van het natuurbeheer. Ditvereist een meer interdisciplinaire oriëntatie van de betrokken abiotische en biotische vakgebieden. De
ecotoop alsobject vanonderzoek en beheerisdaarbij hetverbindend gegeven.

Inleiding
De inzichten in het natuurbeheer zijn in de loop van de tijd niet steeds
dezelfde geweest. Aanvankelijk overheerste de opvatting dat instandhouding van natuurwaarden het meest gebaat was bij 'niets doen'. Pas na de
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oorlog brak, onder invloed van de plantensociologie, het inzicht door dat
de Nederlandse natuur in hoofdzaak een halfnatuurlijk karakter heeft. Dit
karakter isontstaan onder de eeuwenlange invloed van een grote verscheidenheid aan traditionele agrarische gebruiksvormen. Men besefte dat het
natuurbeheer hierop moet voortbouwen en dat menselijke activiteit noodzakelijk is voor het voortbestaan van de diversiteit van ecosystemen in ons
land (Westhoff et al, 1970).
Die opvatting vormt tot op heden de basis van theorie en praktijk van
het natuurbeheer. Zij heeft haar geldigheid ruimschoots bewezen; dank zij
de toepassing ervan zijn talloze natuurwaarden, die anders zeker verloren
zouden zijn gegaan, behouden of hersteld.
Dit uitgangspunt, het voortbouwen op traditionele agrarische technieken, brengt met zichmee dat het natuurbeheer overwegend isgericht op de
biotische component van ecosystemen, in het bijzonder de vegetatie. In de
abiotische sfeer speelt ook de organische bodemlaag een rol in het beheer.
De minerale bodem en het water daarentegen, zowel infysische als in chemische zin, zijn in veel mindere mate aangrijpingspunt. Dit geldt voor de
gangbare beheerspraktijk, maar het geldt evenzeer voor nieuwere beheersopvattingen die uitgaan van herstel van het volledige, natuurlijke ecosysteem. Ook die stroming wordt gekenmerkt door een bijna exclusief biotische gerichtheid. Tegen actief ingrijpen in bodem en water van natuurgebieden valt bij natuurbeheerders zelfs een zekere aversie te bespeuren.
Deze houding is ongetwijfeld mede gevoed door de algemene ervaring dat
dergelijke ingrepen in ons land veelal desastreuze gevolgen voor natuurwaarden hebben veroorzaakt. Menbehoeft maar te denken aan de ecologischeravage die de cultuurtechniek inons land heeft aangericht.
Een gevolg van de hier geschetste situatie is dat het onderzoek en de
kennis op het gebied van het natuurbeheer grotendeels beperkt zijn gebleven tot de biotische component van ecosystemen. De abiotische basis van
diesystemen isslechtsingeringemate object vanstudiegeweest en de kennisop ditgebied ontbreekt dan ook op grote schaal.Alleen ten aanzien van
de waterhuishouding is recent een kentering te bespeuren (Van Beusekom
et al, 1990).Die situatie isbegrijpelijk genoeg. Totvoor kort waren bodem,
water en lucht in onze natuurgebieden immers nog redelijk gezond. Ze
vormden aldus een stabiele basis voor het vertrouwde en beproefde biotische beheer. Men kon zich schijnbaar de luxe permitteren de abiotische
kennisgebieden te verwaarlozen.
Die situatie behoort inmiddels definitief tot het verleden, zoals hierna
zalworden toegelicht. Nuverdroging, verzuring en vermesting invrijwel al
onze natuurgebieden een dominante rol spelen, zijn de technieken van het
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traditionele natuurbeheer principieel ontoereikend geworden als instrumentarium voor instandhouding, laat staan herstel of ontwikkeling, van het
overgrote deelvan de ecosystemen inons land.

Wordtdeabiotischebasisvanecosystemen aangetast?
Verdroging, verzuring en vermesting veroorzaken aanzienlijke veranderingen in de fysische en chemische eigenschappen van bodem en water (o.a.
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1989; De Vries et al., 1989, 1991). Zij
houden geen halt bij de grenzen van de ecologische hoofdstructuur. In al
onzenatuurgebieden zijn hun effecten aan de orde.
Veel ecosystemen en soorten zijn gevoelige graadmeters voor veranderingen in het abiotisch milieu. Deze manifesteren zich in een geleidelijke
verschuiving in het voorkomen en de talrijkheid van soorten. Ook kleine
veranderingen hebben reeds effect, maar de subtiliteit van deze processen
maakt dat ze zelfs door specialisten vaak niet of pas laat worden opgemerkt.
Wanneer de stelling juist isdat het abiotisch milieu door de thans optredende milieu-effecten ingrijpend verandert, dan ligt het voor de hand dat
dit in ecosystemen zichtbaar moet worden in de vorm van relatief grove
effecten. Welnu, de signalen die de natuur afgeeft laten aan duidelijkheid
niets te wensen over. Met name gedurende de laatste tien tot vijftien jaar
hebben de veranderingen in veel ecosystemen zulke dramatische vormen
aangenomen dat ze door iedereen gemakkelijk kunnen worden waargenomen. Hiervan zijn voorbeelden te over. Structuurrijke heidevelden hebben
in korte tijd plaats gemaakt voor eentonige grasvlakten (figuur la en lb).
Soortenrijke natte schraallanden zijn overdekt door haarmossen en veenmossen (figuur 2aen 2b).Korstmosrijke pioniervegetaties zijn overwoekerd
door dichte matten van bochtige smele (figuur 3a en 3b). Het afwisselende
patroon van droge-duinvegetaties is uitgewist door een zee van wuivend
duinriet en helm(figuur 4aen4b).
De hier getoonde beelden zijn zowel herkenbaar als representatief, en
spreken voor zich. Vergrassing, verruiging en vermossing zijn in onze natuurde nieuwe en overheersendefenomenen geworden. Minder opvallend,
maar onmiskenbaar, is het snel voortschrijdende verlies aan soorten: planten zowelals dieren.
Niet langer kan ontkend worden dat de kwaliteit van de meeste natuurterreinen in ons land zienderogen en in een ongekend hoog tempo achteruitgaat. Dat aantasting van het abiotisch milieu door verdroging, verzuring
en vermesting daarbij een belangrijke rol speelt, wordt intussen door nie-
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Figuur1
Drogeheide:
a. normaal;
b. vergrast

f

'

' Jê m

jif*

*

: • *

i'4

'-.? v

mand meer betwist. Anders ligt dit met de vraag in hoeverre hier sprake is
van dominante processen. In kringen van het natuur- en het bosbeheer
vindt nog geregeld discussie plaats over de vraag in hoeverre traditionele
factoren zoals verwaarlozing, onjuist beheer, natuurlijke successie en het
optreden van ziekten en plagen, niet evenzeer ten grondslag zouden kunnen liggen aan de genoemde verschijnselen. Sterker nog,inveel beheersvi-
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Figuur 2
Nat schraalland:
a. normaal;
b. vergrast
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sies en ecologisch veldonderzoek houdt men weinig of zelfs in het geheel
geen rekening met mogelijke effecten van vooral verzuring en vermesting.
Zijzijn gebaseerd op de fictie dat dezeeffecten nietaande orde zijn.
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Figuur 3
Jongdennenbos
(aanplant):
a.normaal;
b.vergrast
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Figuur4
Duinrooshellingen:
a.normaal;
b. vergrast
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Sturendeabiotischefactoren:hetecotoopconcept
Teneinde een beter inzicht te krijgen in de betekenis van de effecten van
verdroging, vermesting enverzuring op de kwaliteitvan ecosystemen, ishet
noodzakelijk te weten welke factoren voor die kwaliteit bepalend zijn.
Alvorens die factoren te bespreken, is het gewenst eerst stil te staan bij
het begrip ecosysteem (Tansley, 1935;Odum, 1959)- In de oecologie is het
ecosysteem de functionele eenheid die bestaat uit het levenloze milieu (de
abiotische component) en levende organismen (de biotische component).
15
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Het is dus een ruim begrip, dat zowel zeer kleine tot zeer grote, en zowel
homogene als zeer heterogene systemen kan omvatten. Gezien vanuit de
optiek vanhet natuurbeheer ishet gewenst tebeschikken over een minder
ruim, en tevens meer praktisch begrip. Wanneer wordt gesproken over
beheer van ecosystemen, moet duidelijk zijn wat met die systemen wordt
bedoeld. De term ecosysteembeheer veronderstelt een definitie aan de
hand van kenmerken die bepalend zijn voor dat systeem en tevens stuurbaar vanuit het beheer: sturende factoren. Het ecosysteemniveau dat aan
dezevoorwaardevoldoet, isdatvan de ecotoop(figuur 5).
De ecotoop wordtgedefinieerd (vereenvoudigd naarSteverset al., 1987)als
een ruimtelijke eenheid die homogeen isten aanzien van biotische en abiotische factoren die voor de plantengroei bepalend zijn. Daarnaast kennen
we het begrip standplaats (Van Wirdum, 1984; Van Wirdum en Van Dam,
1984).De standplaats wordt hier opgevat in de zinvan Stevers et al.(1987),
namelijk als de ruimtelijke eenheid die homogeen isten aanzien van abiotischefactoren dievoor de plantengroei bepalend zijn. Destandplaats is dus
alleen door abiotischefactoren bepaald; de ecotoop door biotische en abiotische factoren tezamen. Dit houdt in dat een standplaats meerdere ecotopen kan omvatten. In beide concepten, ecotoop en standplaats, staat de
relatie centraal tussen de plantengroei en de sturende factoren die deze
bepalen. De plantengroei wordt dus beschouwd als 'pars pro toto'voor het
Figuur 5
Ecotoopconcept:
schematische
weergave van
hetcomplexvan
biotischeen
abiotischefactoren (sturende
factoren) die
bepalend zijn
voorde plantengroei
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levende deel van het systeem. Dat is goed te verdedigen; enerzijds omdat
de plantengroei het primaire levende product isvan het systeem, anderzijds
omdat de plantengroei het belangrijkste aangrijpingspunt vormt voor sturing van het systeem door de beheerder. Voorts is essentieel het criterium
homogeniteit voor de sturende factoren. Ecotoop en standplaats zijn operationele begrippen, waarbij stuurbaarheid voorop staat. Dit impliceert dus
homogeniteit van sturende factoren.
Uitgaande van de plantengroei als object van sturing in het natuurbeheer,
behoeft het geen toelichting dat dit beheer alleen dan succesvol kan zijn
wanneer de beheerder kennis draagt van de sturende biotische en abiotische factoren en van de wijze waarop hij deze kan beïnvloeden. Ten aanzien van de biotische factoren is aan deze voorwaarde wel voldaan. Deze
factoren zijn: successiestadium en vegetatiestructuur. Inzake de sturing van
deze factoren heeft het traditionele natuurbeheer een grote hoeveelheid
kennis en ervaring opgeleverd. Daarentegen is van de abiotische factoren
en hun stuurbaarheid nog maar een beperkte kennis aanwezig, kennis die
bovendien nog onvoldoende is verbreid. Gelukkig bestaat er sinds kort
nagenoeg eenstemmigheid over de vraag welke de belangrijkste sturende
abiotische factoren zijn. Deze zijn:vochttoestand, zuurgraad en voedselrijkdom (Van Wirdum, 1984; Gremmen, 1987; Stevers et al., 1987). Deze drie
factoren bepalen de abiotische variatie inde natuur inoverheersende mate.
Daarnaast kunnen factoren als fysische dynamiek, expositie en zout- of
zinkgehalte van additionele betekenis zijn. De sturende abiotische factoren
vochttoestand, zuurgraad en voedselrijkdom zijn conditionele factoren in
de door VanWirdum (1979) aangegeven zin. Zij sturen de processen in de
wortelzone van de standplaats en bepalen daarmee de condities voor de
plantengroei. Zo is bijvoorbeeld de vochttoestand sturend voor o.a. de
zuurstofhuishouding en de stikstofhuishouding in de wortelzone. Tussen
dezefactoren bestaat derhalve eenhiërarchische relatie.
Vanuit het oogpunt van het natuurbeheer is het dus van het grootste
belang te weten welke eisen bepaalde natuurlijke vegetaties stellen aan
vochttoestand, zuurgraad en voedselrijkdom, en te weten of en op welke
wijze deze factoren zo nodig kunnen worden bijgestuurd. Zoals al eerder
gesteld, ontbreekt die kennis grotendeels en bestond aan die kennis ook
nauwelijks behoefte, omdat de conditievan bodem en water veelal een stabiel natuurlijk gegeven was. Intussen is duidelijk geworden dat dat laatste
niet meer opgaat; verdroging, verzuring en vermesting tasten dat gegeven
aan. Wanneer we vaststellen dat die conditie in overheersende mate bepaald wordt door de factoren vochttoestand, zuurgraad en voedselrijkdom,
dan wordt tevens duidelijk dat verdroging, verzuring en vermesting geen
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randverschijnselen zijn. We kunnen dan vaststellen dat deze effecten precies aangrijpen op de voor de plantengroei essentiële sturende factoren.
Die effecten tasten de standplaats, de abiotische basis van de natuurlijke
levensgemeenschappen, inde kern aan.

Classificatievan ecotopen
Uit het voorgaande blijkt dat het ecotoopconcept van essentieel belang is
voor een goed en werkbaar begrip van de diversiteit en het functioneren
van ecosystemen, en van de vele invloeden, natuurlijk of menselijk, die
erop inwerken. Het gaat daarbij zowel om gewenste beïnvloeding door de
terreinbeheerder alsom ongewenste beïnvloeding door milieu-effecten. Zo
een ecotoopconcept en een daarop gebaseerde ecotopenclassificatie is tot
op heden nog niet in een voldoende bruikbare vorm ontwikkeld. Mede
door het ontbreken daarvan wordt het verband tussen de biotische en de
abiotische component van ecosystemen door velen als complex en ontoegankelijk ervaren. Onmiskenbaar is er een groeiende behoefte aan een
overzichtelijke en praktische indeling van ecosystemen, dietevens de sleutelverschaft tot de relevante processen in de standplaats, de invloed hierop
van beheersingrepen en milieu-effecten en de uitwerking daarvan op de
plantengroei. Een goed ecotopensysteem is een noodzakelijk hulpmiddel
bij de ordening van de vele verschillende veldsituaties en bij de voorspelling van de gevolgen van maatregelen en invloeden die aangrijpen op de
abiotische component van levensgemeenschappen.
Een goed ecotopen-classificatiesysteem moet voldoen aan de volgende criteria:
- Het moet zo natuurlijk mogelijk zijn, d.w.z. de weerspiegeling vormen
van de inhet veld voorkomende complexen van biotische en abiotische
kenmerken.
- Het moetgebaseerd zijn op de sturende biotische en abiotische factoren
(kenmerken).
- Het moet bruikbaar zijn op verschillende integratieniveaus en zich desgewenst lenen voorverdere verfijning.
- Het moet toegankelijk zijn vanuit de biotische vakgebieden natuurbeheer, vegetatiekunde, autoecologie en floristiek, en vanuit de abiotische
vakgebieden hydrologie, bodemkunde enfysische geografie.
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- Het moet bruikbaar zijn in de praktijk van beheer, inrichting, beleid en
onderzoek op het gebied van natuurbehoud, milieubeheer, waterhuishouding, bodemgebruik, geografie en planologie.
- De onderscheiden eenheden moeten karteerbaar zijn en aansluiten op
ecologische classificaties op landschapsniveau.
In hoeverre zijn er al systemen beschikbaar die de gestelde criteria benaderen?
De plantensociologie is de eerste wetenschap die verbindingen heeft
gelegd tussen vegetatiekundige eenheden en diverse belangrijke abiotische
factoren. Hoewel de beschikbare kenmerkensets niet kunnen worden
beschouwd als een ecotopensysteem in de boven bedoelde zin - en uiteraard ook niet alszodanig zijn bedoeld - bieden zetoch belangrijke aanknopingspunten en bouwstenen (o.a.Westhoff en Den Held, 1969).
Daarnaast zijn voor de hogere planten tabellen ontwikkeld met indicatiewaarden voor vocht en/of stikstof en zuurgraad (Kruijne et al., 1967;
Ellenberg. 1974, 1979; Landolt, 1977; Londo, 1975). Deze zijn door Gremmen(1987)gegroepeerd naar standplaatsen.
Ongeveer tezelfder tijd publiceerden Stevers et al.(1987) het CML-ecotopensysteem, waaraan Runhaar et al. (1987) ecologische soortgroepen van
hogere planten, mossen en korstmossen koppelden, op soortgelijke wijze
als Gremmen (1987) dat deed. Deze systemen zijn een belangrijke stap in
de gewenste richting, maar zevoldoen nietvolledig aan de gestelde criteria.
Het belangrijkste bezwaar is gelegen in het vaak kunstmatige karakter van
de onderscheiden eenheden. Mededaardoor hebben dezesystemen weinig
ingang gevonden.
Volledigheidshalve wordt hier ook melding gemaakt van de hiërarchische ecosysteemclassificatie van Klijn &Udode Haes(1990).Anders dan de
naam suggereert, classificeert dit systeem geen ecosystemen, maar is het
een abiotische classificatie op schaalniveaus van elementairtot mondiaal. In
het licht van de gestelde criteria biedt het onvoldoende bruikbare aanknopingspunten.
Het bovenstaande inaanmerking nemend iseraanleiding omverdertezoeken naar een systeem dat zoveel als mogelijk tegemoet komt aan de geformuleerde wensen. Dit heeft geleid tot een prototype, waarvan de hoofdopzet infiguur6isweergegeven.
Het betreft een hiërarchisch systeem, opgebouwd uit twee biotische en
zeven abiotische kenmerkposities. Centraal staan de sturende factoren successiestadium en vegetatiestructuur (biotisch) en vocht, zuurgraad en voedselrijkdom (abiotisch).
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Figuur6
Successiestadium
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De ecotoop is de laagste eenheid in de hiërarchie. Hij wordt bepaald
door de 9 kenmerkposities tezamen. De standplaats als abiotische pendant
vande ecotoopwordt bepaald door zeven posities.Deecotoop isde operationele eenheid op beheersniveau.
In het kader van natuur-, milieu- en ruimtelijk beleid is veelal behoefte
aan meer geaggregeerde eenheden. In diesituatie kan gewerkt worden met
bijvoorbeeld de ecotoopgroep (vier posities) of de ecotoopsubgroep (vijf
posities). Wenst men zich te beperken tot de abiotische component, dan is
de standplaatsgroep (drie posities) een bruikbare eenheid. Op verschillende niveaus is koppeling mogelijk aan ecologische classificaties op landschapsniveau. Daartoe is een aparte geografisch-positionele kenmerkentabel toegevoegd.
In hoeverre voldoet dit systeem nu aan de eisvan natuurlijkheid? Een proef
op de som is hier mogelijk door het systeem te koppelen aan soortengroepen en aan vegetatiekundige eenheden.
Tabel 1toont een voorbeeld van een voorlopige toedeling van soorten
op het niveau van de ecotoopgroep. Het blijkt dat die toedeling leidt tot
natuurlijke en herkenbare clusters van soorten. Deze clusters lijken bovendien de modules te vormen waaruit vegetatiekundige associaties en subassociaties zijn samengesteld.
In tabel 2 is een fragment weergegeven van de koppeling (voorlopig)
van ecotoopsubgroepen en ecotopen aan vegetatiekundige eenheden op
het niveau van de subassociatie. Het blijkt dat het niveau waarop de ecotoop isgedefinieerd preciesbijde subassociatie aansluit.
Deecotopen-classificatie kan hier slechts inhoofdlijnen worden aangeduid.
Het systeem zalinander verband uitvoerigerworden gepresenteerd en toegelicht. Binnen het kadervan dit symposium wordt het onder meer geïntroduceerd, omdat het een vorm verschaft aan de uitgangspunten die ten
grondslag liggen aan de stelling dat verdroging, verzuring en vermesting de
levensgemeenschappen in onze natuurgebieden in de kern aantasten.
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Tabel1
Voorbeeld van
toedeling (voorlopig) van soorten (ecologische
soortgroepen)
o p het niveau
van de ecotoopgroep (voorde
verklaring van
de gebruikte codering,z i e
figuur6)

Etotoopgroep 2.1.4.1.
2. Graslanden en zomen
1. Droog - vochthoudend
4. Matig zuur
1. Voedselarm

1.4.1

Ecotoopgroep 2.2.4.1.
2. Graslanden en zomen
2. Vochtig
4. Matig zuur
1. Voedselarm

mzu voa

Antennariadioica, Acrostaphylos
uwHjrsi,Amicamontana, Carex ericetorum,Erica cinerea,Genista pilosa,
Gnaphaliumsylvaticum(+ pio), Lycopodiumselago,Lycopodium tristachyum,Polypodium vulgare (+bos),
Scorzonerahumilis,Solidagovirgaurea (Z) (+bos),Teucrium scorodonia (+Z) (+ bos),Thymus serpyflum.Violacanina

dr
à

1.3.1.
1.4.1.

zwz
mzu

voa
voa

Hieraciumumbellatum,Hypericum
pulchrum,Lattiyruslinifolius (Z)
(+bos),Veronicaofficinalis.
1.4.1
1.5.1

dr

mzu
zu

dr
i
dr

zwz
mzu
zwz

ma
voa

voa
voa
mvr

Hieraciumlaevigata (+Z) (+bos),
Hieraciumpilosella,Hypochaerisradtcata,Luzulacampestris, Rumex
acetosella (+pio).
1.1.1.
1.3.1.
1.4.1.
1.5.1.

dr
dr
à
dr

bas voa
zwz voa
mzu VOO
zu
voa

Carexarenaria (+pio).
1.4.1.
1.5.1.
1.3.2.
1.4.3.

*
dr
dr
dr

Agrastiscapillaris.
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vo

mzu voa

mzu VOO
zu
voa
zwz mvr
neu
vr

3.4.1

VOO

Ericascoparia, Gentiana pneumonanthe,Pedicularissylvatica,Polygala
serpyllifolia,Trichophorum cespitosum.

Hammarayapaludosa, Oxycoccus
macrocarpos, Scheuchzeria palustris
(+ ver).

2.3.1.
2.4.1.

3.3.1.
3.4.1.

vo
vo

zwz voa
mzu voa

Orsium dissectum,Dactylorbiza
maculata,Peucedanum palustre
(+ rui, + bos).

Agrastisvinealis (+pio),Carexpilulifera (+ bos),Deschampsia flexuosa
(+bos),Galiumsaxatile (+bos),
Vaccinïummyrtillus(+bos).
1.3.1.
1.4.1.
1.3.2.

2.4.1.

Ecotoopgroep 2.3.4.1.
2. Graslanden en zomen
3. Nat
4. Matig zuur
1. Voedselarm

na
na

zwz voa
mzu VOO

Carexlimosa,Droseraanglica.
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Tabel1
(vervolg)
Voorbeeld van
toedeling (voorlopig) vansoorten (ecologische
soortgroepen)
op hetniveau
vandeecotoopgroep (voorde
verklaring van
degebruiktecodering, zie
figuur 6]

Ecotoopgroep 2 . 1 . 4 . 1 .
2. Graslanden en zomen
1 . Droog - vochthoudend
4. M a t i g zuur
1. Voedselarm

Ecotoopgroep 2 . 2 . 4 . 1 .
2 . Graslanden en zomen
2 . Vochtig
4 . M a t i g zuur
1 . Voedselarm

1.4.1.

Ecotoopgroep 2 . 3 . 4 . 1 .
2 . Graslanden en zomen
3. Nat
4 . Matig zuur
1 . Voedselarm

2.4.1.

Genistaanghca,Lycopodiumclavatum, Nardusstricto,Potentilla erecra,
Pyrala minor (+ bos).
2.4.1.

vo

mzu voa

3.4.1.

Carexcurla,Carexechinata, Droserarotundifolia (+ pio), Dryopteriscristata,
Martheciumossifrogum.Viola palustris (+ bos).
1.4.1.
1.5.1.

A
dr

mzu voa
zu
voa

2.4.1.
2.5.1.

vo mzu voa
vo zu voa

Callunavulgaris,Dryopteriscarthusiana (+ bos), Empetrum nigrum (+ pio),Erica
tetralx, Luzulamultiflorassp. muftiflora (+ bos), Juncussquarosus,Vaccinium
uliginosum (+ bos).
2.4.1.
2.5.1.

vo mzu voa
vo zu voa

3.4.1.
3.5.1.

na
na

3.3.1.
3.4.1.

na
na

mzu voa
zu
voa

Eriophorumangustifolium (+ ver).
1.3.1.
1.4.1.

dr
dr

zwz voa
mzu voa

2.3.1.
2.4.1.

vo zwz voa
vo mzu na

2.3.1.
2.4.1.

vo
vo

Danmonia decumbens,Succisapratensis.
zwz voa
mzu ma

zwz voa
mzu voa

Agrostiscanina (+ rui), (+ ver),Carexoederissp.oederi (+ pio),Carexpanicea,
Luzulamultiflora ssp. congesta.
1.3.1.
1.4.1.
1.3.2.

dr
à
dr

zwz voa
mzu voa
zwz mvr

2.3.1.
2.4.1.
2.3.2.

vo zwz voa
vo mzu voa
vo zwz mvr

Carex ovalis,Juncusconglomeratus, Potentilla anglica.
2.3.1.
2.4.1.
2.3.2.

vo zwz voa
vo mzu voa
vo zwz mvr

3.3.1.
3.4.1.
3.3.2.

na zwz voa
na mzu voa
na zwz mvr

Hydrocotyle vulgaris [+ bos), Ranunculusflammula.
1.1.1.
1.3.1.
1.4.1.
1.5.1.

dr
dr
dr
dr

bas
zwz
mzu
zu

voa
voa
voa
voa

2.1.1.
2.3.1.
2.4.1.
2.5.1.

vo
vo
vo
vo

bas
zwz
mzu
zu

voa
voa
voa
voa

2.1.1.
2.3.1.
2.4.1.

vo bas VOO
vo zwz voa
vo mzu voa

Festucaovina ssp.renuifolia.
3.1.1.
3.3.1.
3.4.1.

na
na
na

Carex trinervis.
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Tabel1
(vervolg)
Voorbeeldvan
toedeling (voorlopig) van soorten (ecologische
soortgroepen)
op hetniveau
van deecotoopgroep (voorde
verklaringvan
de gebruikte codering,zie
figuur6)

Ecotoopgroep 2.1.4.1.
2. Graslanden enzomen
1. Droog- vochthoudend
4. Matig zuur
1. Voedselarm

2.3.1.
2.4.1.
2.5.1.

vo
vo
vo

zwz
mzu
zu

Ecotoopgroep 2.2.4.1.
2. Graslanden enzomen
2. Vochtig
4. Matig zuur
1. Voedselarm

wa
voa
voa

3.3.1.
3.4.1.
3.5.1.

na
na
na

zwz voa
mzu ma
zu
voa

voa
ma
voa

2.3.1.
2.4.1.
2.5.1.

vo
vo
vo

zwz voa
mzu ma
zu
voa

Ecotoopgroep 2.3.4.1.
2. Graslanden enzomen
3. Nat
4. Matigzuur
1. Voedselarm

Carex nigra.
1.3.1.
1.4.1.
1.5.1.

dr
i
dr

zwz
mzu
zu

3.3.1.
3.4.1.
3.5.1.

na
na
na

zwz
mzu
zu

Moliniacaerulea(+bos).

Ecotoopverliesdoorverdroging,verzuring envermesting
Figuur 7a toont de sturende abiotische factoren vocht, zuurgraad en voedselrijkdom bijeengebracht in een drie-dimensionaal model. Dit z.g. natuurtechnische standplaatsmodel, ontwikkeld door Gremmen (1987, 1990), ligt
inenigszins gewijzigde vormten grondslag aan de zojuist besproken ecotopen-classificatie.
Volgens dit model zijn ertheoretisch 36terrestrische standplaatsgroepen
mogelijk. Deze 36 standplaatsgroepen omvatten vier successiestadia, hetgeen leidttoteentheoretisch aantalvan 144 ecotoopgroepen.
In de veldsituatie komen niet al deze theoretische mogelijkheden voor.
Figuur7blaat zien welketerrestrische standplaatsgroepen inde natuur worden aangetroffen en wel onder ongestoorde omstandigheden. Het betreft
21standplaatsgroepen, die dus 84 ecotoopgroepen omvatten. Merk op dat
het zwaartepunt ligt in de voedselarme sfeer. Voorts illustreert figuur 7b de
trend dat een groterevoedselrijkdom tendeert naar een neutrale zuurgraad.
Figuur 7cgeeft de actuele veldsituatieweer bijde huidige standvanverdroging, verzuring en vermesting. Deze diagnose is gebaseerd op de gegevens die zijn verzameld inhet kader van het EGM-project. Uit die gegevens
blijkt dat op dit moment twaalf standplaatsgroepen, ofwel 48 ecotoopgroepen, reeds vergaand zijn gedegradeerd of verdwenen. Het betreft de voedselarme en een deel van de matig voedselrijke groepen, alle gekenmerkt
door een hoge natuurwaarde. Wat overblijft is een negental standplaatsgroepen, ofwel 36 ecotoopgroepen, in de voedselrijk-neutrale sfeer. De
natuurwaarde van deze groepen is relatief gering. Bovendien is bij 6, respectievelijk 24, van deze groepen sprake van voortgaande aantasting en
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Tabel2

Ecotoopsubgroep

Voorbeeldvan
toedeling(voorlopig)vanvegetatiekundige
eenhedenop
hetniveauvan
ecotoopsubgroepenecotoop (voorde
verklaringvan
degebruikte
codering,zie

1.1.1.1.

1.1.2.2.

di bas voo

dt bos mvt

wvh

mvh

Vegetatiekundigeeenheid

Ecotoop

Anltiyllido-Silenetumnutantiscerosfetosum

znl a

Anthyllido-Silenetumnutanlissanguisoibetosum

zn2 o

Mediccgini-Avenehjmpubescentisinops

znl a

Mealcagin'rAvenetumpubescentis centnureetosum scabiosae

zvl 0

KoeleritH3entiarieluni brizetosum

kr2 o

Festuco-Thpetum seipyllipimpinelletosom (ook 1.3.1.1.)

zn3 o

Associatie vanDionthus deitoidesen Hemiariaglabntak 1.3.1.1.)

zn3 a

Inulo-PoJygonatetumodorati(Z)

zn2 a

zhl

Medfcagini-Avenetumpubescentiscynosuietosum

zn4 a

zhl

loKynosuretum typicum,variant met Trisetum flovescens

zn4,6 a

shl
zhl
zhl
zhl
zhl
gra

figuuró)

jeogrofie
egr dui
tie
egr dui
egt riv
onb i'rv
egi heu
egr zan
onb
egr zan
onb dui
egr riv
egr zan
riv

egr riv
egr riv
zhl egr kle
zhl erna rw
zhl

lolitvCynosuretum ononidetosum

zvl a

lolMynosüierum pkinroginetDsum mediae

zvl,2 a

Anthyffiöo-Trifotietumscabri

zvl a

Arrhenatheretumelafais "typicum"

zvl,2 o
ki2 a

TrifotoAgrimonietumhypericetosum (2)

zvl,2 o

zhl

onb heu

TrilfolioAgrimonietumcoronilletosum (Z)

zvl,2 o

zhl

onb m

heu
zan

1.1.3.2.

dr bos vor

mvh

Airhenatheretumelafais piaidetosum

zvl,2 a
zn4 a

erna

riv
ol(k)

1.2.1.1.

di neu voa

wvh

Taraxaco-Golietum moririmi

zn2 a

egr

dui

Festuco-lhpetum seipyllimetTaraxacum toitilobum

zn2 o

egr

zan

LolWynosuretumtypicum,variant met Agrostistenuisen Hoicus lanotus

zn4 o

Vrolelum cclaminariae

zn6 o,c

Arrhenalheretumelafais inops (ook 2.2.3.3.)

zvl,2 o
zn4 a

egi zan
znk egi heu
nok erna al

Poototetum (ook 2.2.3.3.)

alle a

nok ima

FeslucoGatetum iMilimikoeleiietosum

zn2 a

ig<
egr

Festuco-Tbymetum seipyllipimpinelletosum (ook 1.1.1.1.)

zn3 a

Associatie vanDionthusd e W e s en Hemiariaglabra {ook 1.1.1.1.)

zn3 a

Botiychiofolygaletum subass.met Hypnum cupressiforme (ook 1.3.1.2.)

zn2 b

Ire
1.2.2.2.

dt neu mvr

mvh

1.2.3.2.

dr neu vor

mhv

1.3.1.1.

1.3.1.2.

1.3.2.2.

dt zwz voa wvh

dr zwz voa

dr zwz mvr

mvh

wvh

imo

zhl
gra

egr
onb

all
dui
zan

egr zon
egr dui
egr zan

NoraWSentianelumpneumonanthesmet Polygaiavulgaris (ook 1.3.1.2.)

zn2 b

Anthyllido-Silenetumnurontis polypodietosum

znS a

egr

dui

Botrychio-Porygaletumsubass.met Hypnum cupressiforme (ook 1.3.1.1.)

zn2 c

egr

dui

NoicMentianetum pneumonanthesmetPolygalavulgaris (ook 1.3.1.1.)

zn2 c

egr

zan

LolWvnosuretum hierocietosumauriculae

zn6 c

egr

zan

Medicogini-Avenetumagrostietosum tenuis

zn4 a

zhl egr

LolMynosuietum luzuletosum campestre

zn4 a

egr

zan

Arrhenattieretum elafais brizetosum

zvl a

zhl ?

riv

shl

riv

inkrimping. Daarnaast treden in het zure bereik drie nieuwe standplaatsgroepen op, die van nature niet voorkomen. Deze matig voedselrijke categorie isdoor vermesting ontstaan. Zebreidt zichzeersterk uitten koste van
de voedselarme groepen en heeft een zeer geringe natuurwaarde. Uit dit
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Figuur 7

zuurgraad

Standplaatsgroepen (terrestrisch):
a. theoretisch:
36 groepen
(natuurtechnischmodel,

y y y\
aas

gewijzigd

a

naarGrammen, 1987,
1990).

zwz
''vocht

b. normale veldsituatiebijongestoorde
abiotische
omstandigheden: 21
groepen.

mzu

nat

A

zu
voa

c. actueleveldsituatie, bij
huidige stand
vanverdroging,verzuringenvermesting:
3 groepen niet
ofweinigaangetast,sterk
expanderend,
natuurwaarde
(vrij)gering;
6 groepen
(vrij)sterkaangetast,inkrimpend, natuurwaarde matig
totvrijgering;
12groepen
(zeer)sterk
aangetast,
verdwijnend,
resterende
natuurwaarde
gering;
3 groepen
nieuwoptredend,sterk
expanderend,
natuurwaarde
uiterstgering
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overzicht blijkt dat per saldo ruim tweederde van de totale diversiteit aan
standplaatsen en ecotopen in ons land minof meer sterk isgedegradeerd of
verdwenen. Het resterende deel wordt gekenmerkt door een geringe
natuurwaarde. Het algehele beeld isoverduidelijk: de natuurlijke abiotische
en biotische diversiteitworden grotendeels uitgewist. Vanhet oorpronkelijke,
samenhangende geheel blijven slechts enkele brokstukken over.

Natuurbeheer alsecotopenbeheer: eennieuwefase
De conclusie uit het voorafgaande is duidelijk. Verdroging, verzuring en
vermesting tasten het overgrote deel van de natuurlijke ecosystemen in ons
land ingrijpend aan. Die aantasting voltrekt zichvia de standplaats. Eventuele maatregelen voor herstel zullen dan ook op de standplaats moeten zijn
gericht. Daarvoor iskennis nodig van sturende abiotische factoren in relatie
tot de plantengroei, anders gezegd, kennis van ecotopen. Daarmee krijgt
natuurbeheer, voorzover gericht op systeemherstel, het karakter van ecotopenbeheer.
Ecotopenbeheer vereist een brede, interdisciplinaire, op toepassing gerichte kennis. Figuur 8 brengt dit vereiste in beeld. De ecotoop is hier centraal
gesteld alsobjectvan onderzoek door,en alsverbindend mediumtussen de
betrokken vakgebieden. Deze biotische en abiotische vakgebieden hebben
alle betrekking op specifieke facetten van de ecotoop. Kennis hiervan is
noodzakelijk om de werking van ecotopen te kunnen begrijpen en die systemen opverantwoorde wijze tekunnen beïnvloeden. Hetgaat om debiotischevakgebieden vegetatiekunde, autoecologie enfloristiek, en omdeabiotische vakgebieden hydrologie, bodemkunde (pédologie) en fysische geografie. Het is nodig dat deze vakgebieden zich meer interdisciplinair
Figuur8
Deecotoop als
kristallisatiepunt
vaninterdisciplinaire kennisontwikkeling,
noodzakelijk
voor effectief
natuurbeheer
(zietekst)

natuurbeheer

Ik
vegetatie-

- synoecologie

kunde

k
\

_systeemgerichte
autoecologie

autoecologie

4
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— ecofloristiek
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ecopedologie
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ontwikkelen, respectievelijk in abiotische en in biotische richting. Dat zal
moeten leiden tot volwaardige interdisciplines: synoecologie, systeemgerichte autoecologie, ecofloristiek, ecohydrologie, ecopedologie en ecogeografie. Het natuurbeheer is in deze visie een bij uitstek interdisciplinair toepassingsgebied, waarin aspecten van alle genoemde wetenschappen in
operationele zinbehoren te zijn geïntegreerd.
Er is gelukkig een onmiskenbare ontwikkeling in de aangegeven richting. Die ontwikkeling is echter te traag, gelet op de mate van aantasting
van de natuurlijke systemen en de urgentie van maatregelen daartegen:
effectgerichte maatregelen of herstelbeheer (in de zin van Westhoff, dit
symposium). Een versnelling is noodzakelijk, in het bijzonder om het verwaarloosde, geïsoleerde en volstrekt onderschatte vak natuurbeheer te
laten emanciperen tot wat het al lang had moeten zijn: natuurbeheer als
ecotopenbeheer. Alleen wanneer die opzet slaagt, hebben de vele bedreigdeecosystemen inonsland nog enige overlevingskans.
Uit de verschillende voordrachten op dit symposium blijkt dat herstel van
ecosystemen inveel gevallen mogelijk is,al ishet maar alstijdelijke overlevingsmaatregel. De toegepaste methoden zijn in alle gevallen gericht op
herstelvan deverstoorde abiotische basisvan ecosystemen: ecotoopherstel.
Het EGM-project is gebaseerd op de operationele integratie van biotische
en abiotische kennis, de kennis van ecotopen, waarvoor deze bijdrage een
pleidooi wil zijn. Wanneer de overtuigende resultaten die dit project inverrassend korte tijd heeft opgeleverd, een stimulans vormen voor beleid,
beheer en onderzoek om het herstelbeheer van ecotopen een veel grotere
prioriteit te geven, dan mag het symposium van deze dag alsgeslaagd worden beschouwd.
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