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I NLE ID I NO

Voor bet behoud van natuurterreinen is niet afleen bet beheer in de terreinen zeif van belang,
bet interne beheer, mear ook water zich buiten die terreinen afspeelt, de externe fektoren.
m mers grote k u ] tuurtechn ische I ngrepen zoals grondwaterpei lver logi ngen in landbouwgeb leden

of grondwaterwinning kunnen verstrekkende gevolgen voor de vegetetie in natuurterreinen
hebben.

Er bestean een oantal modellen die door planologen en natuurbeschermers en —beheerders
kunnnen worden gebruikt om cia gevolgen van geplande ingrepen, veak externe faktoren voor
natuurterreinen, te kurinen voorspellen, Bij de vakgroep plantenoecologie is men bezig de kennis
die in het laatste dacennium over cia vegetatie in het stroomgebied van cia Drentse Aa is vergaard
in een expert—system onder te brengen.

Van de relaties tussen zowel intern als extern beheer en de vegetatie is al veel bekend, Wet de
inv)oed van (extreme) klimatologische omstandigheden op de vegetaties is, is flog vrij onbekend.
n dii versiag wordt een begin gemaakl om bet gedreg van soorten, gemeten &s bedekking in
chtereenvo1gendejaren, te relateren en zo mogelijk te verkioren eon de hand van klimeto-
logische variabelen, Hiervoor zijn opnamegegevens gebruikt van een tachtigtal permanente
kwedraten (pq's) uit cia middenloop van de DrentseAa, Van cia meeste pq's zijn gegevens

beschikbaar vanaf 1 972 tot aen heden (1 987). Het externe beheer is in de loop van cia jarer

onaewiizigdQebleven. Het interne beheer, een verschralend beheer van maaien en ofvoeren, is
voor fle percelen met pqs gelijk, Het moment waarop bet verscbralend beheer is ingezet
verschilt echter van perceel tot perceel.

Een eerdere studie met een deal van bet nu gebruikte mater lool (tot 1980) om de successie &
evo1 vn hat verschralend beheer te beschrijven (Van Duuren etol 1981) liet zien dot de
Qrootste veranderingeri in de vegetatie zich reeds in 1 976 hadden voltrokken. Hierdoor wordt bet
yoUr de per iode no 1976 mogelijk de eventuele gevolgen van extreme weersomstandigheden te

scheiden van effekten als gevoig van successie.

Al's klimotoiogische variabelen zijn effektieve neersiag en bet eantal vorstdagen per winter
genomeri. Dit omdat reeds eerder was weargenomen dat droogle en strenge vorst zicbtbare

effek ten in de vegetatie tot gevoig hadden.



OE B E D$B E SCH R J NO

De permanente kwadraten waervan het opnamemateriaal is gebruikt liggen middenstrooms in bet
stroomdal van de Drentse Aa. Een deel van de percelen met pqs ligt langs bet Anioër diepje (fig

), de rest Hgt langs het Taar)ose diepje (fig 2). De figuren I en 2 geven de vegetatietypen weer
zoals ze door Everts eta! (1 984) zijn vastgelegd. In de beschijvingen zullen alleen die vege-
tatietypen genoemd worden die door een raai van pq's doorsneden worden.

De percelen die in verschillende jaren uit londbouwkundig gebruik zijn genomen worden beheerd
door Staatsbosbeheer. Het beheer besteat uit. het jaarlijks meaien en alvoeren van de vegetatie.

1.1 Het Anloër diepje

De percelen langs het Anloër diepje hebben zandige bodems en de waterhuishouding wordt voor—
nameliik bepaald door oppervlakkigafstromend water. Langs hetAnloër diepje liggen vif
percelen met pqs. In twee hiervan, 677 en 463 (kadastrale nummers), liggen de raaien langs
een steile gradient De percelen zijn op de vegetatiekaart van Everts eta! (1982) als volgt

etypeerd. In perceel 677 behoren de vegetaties van hoog tot laag op de gradient tot bet Festuco-
Cynosuretum en het Seneclo-Brometum racemosi met Junc1jsxutii/orijs en Jijncusef1ijsijs Dit
perceel is sinds 1967 in beheer bi) SBB. In perceel 463, wat sinds 1974 in beheer is, ligt
boven oon de gradient een Lollo—Cynosuretum terwiji onderaan de gradient eveneens een Lolio—
Cynosuretum ligt maar met Eqwseturnpa/ustre, F,!iernYt'/e u/marie en Rtifrientt,us'
817qt/stiiO/ius

De verder stroomopwaarts gelegen percelen hebben een minder steile hoogtegradiënt, en de pq's
1 iggen dan 00k verder ulteen den die in de eerder genoemde percelen.

Perceel 1376 wordi door het Anloër diepje doorsneden. Het korte, hoog gelegen noordelijke deel

wordt tot bet Poö-Lolietum gerekend. Aan de overzijde van de beek ligt een fragmentair ont-
wikkeld Lolio-Cynosuretum met 4/cpec1JrusQeniv/atus en 4qrostissto/orn(era Yerder van de
beek af behoort de vegetotie eveneens tot het Lolio—Cynosuretum, hier met Peso mosi
''itose, £quiet.'m pe/ustre Fiiipei'ci/e u/marie, Rffr,ei7/t,us enst,/j/i )uncus
eoiiq/o,n&ratiís en Party/or!?i'a ma1a/ic Dit percee] is sinds 1 972 in beheer.
De vegetatie van perceel 854, sinds 1967 in handen van SBB, ziet er als volgt uit in het zuiden

tegen een boomwal ligt een Arrhenatheretum, welke in het lager gelegen dee] van het perceel
overgeet in een Calthion, en we] een Senecioni—Brometum racemosi met L.Jul'?clJsefIeJslJs en

L1u/?ClJsarut/f/orus als aspektbepalende soorten. In bet midden van bet perceel worden verder
Juncus coiq/omeratus, Carex xutiiormi en Party/or!? iza maje/is aangetroffen Sam en met
Lotus u/i iosus, Cis/um pa/ustre, P/aatapi /o1'7c'o/ata en 4nt,oxentum cd2rafum

Tenslotte het reservaat de Burgvallen, dat sinds 1946 uit ]andbouwkundig gebruik is. Yege-
tetiekundig bestaat het uit twee delen. Het aen de beek gelegen dee] wordt tot bet Juncetum
acutiflon gerekend. Het achterste dee], een komvormige inzinking in het terrein, is een
Cericetum curto—echinatum.
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/ overgangstvpe of vegetatiekomplex

c2 =1et Caithionsoort dacomj

i =juncef(asp)

j =juncas

p =carepn

u junccg
f fragmentaxr

figuur 1 Stuatiekaart van de percelen rond het Anloèr diepje ( : 5000). Vegetatie—een-
heden ifit Everts et5I (1 984).

1.2 Het Toerlose diepje

De pqs langs het Taar lose diepje lggen verspreid over een verta1 percelen bekend onder bun
kadestrale nummer (419, 422, 424 en 431 zie ook figuur 2).
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2ipercee1numiner
..- =raai

• 89
o 99

• =pq numiner, begin raai
o =pq numiner, einde raai

=vegetatie—eenheid

• IO1

0=108

i3J

.=100
Oa 103

0 . 6
Oc 9

• 10

o I6 , Il

Ve me tat i e—eenhed.?.n

030 Poo_Lolietum/Moliflio/Arrheflatheretea

051 Lolio_CynosUretUm met alopgeagrsst,glvcfl

052 Lolio_Cynosuretum metequipa,filiul,descce,rhinan

053 Lolio_CynosUretum 'droog'

050 Festuco—CvnOSUretUm met agrscp,festru,poteer, 'droog'

081 Senecioni—Brometum met seneaq,caltpa,careni,cynocr,trifpr

085 Senecioni—BrometUm met seneaq,caltpa(asp),juncac

087 Senecioni—BrOmetum met seneaq,caltpa(asp),careaq

130 Caricetum curto—echinatum met carero,menytr

1L0 Juncetum acutiflori



De pqs Iggen langs een geringe hoogtegradiënt vanaf de perceelscheiding naar de oeverwal langs

de beek. De bodem hestaat ult bolvormige veenpakketten, De hydrologie staol onder inv)oed van

een redelijk nutrintrijke kwelstroom. Dee konstante toevoer van water heeft tot bet bet
bolvorrnige uitgroeien van de veenbodems tussen de ofwateringsgreppels tussen de percelen

georgd(Everts ef/ 1984).
De percelen 431 en 424 behoren, fragmentair, tot het Senecioni—Brometum rcemosi met

c'ycer/8moX,m8 als aspektbepalende soort. Perceel 422 velt binnen de gemeenschep van Cerex

acutiIorrnis weerbinnen Crep/sp8/uctisa espektbepalend is, Perceel 422 wordt tot het Festuce—

ynosuretum gerekend.

Perceel 419 is sinds 1 965 in beheer bij SUB, 424 venaf 1 967 en de percelen 422 en 431

sinds 1972,

Legenda

N =percee1nummer
—o=raai

• =pq nummer, begin raai
O =pq numiner, einde raai

:•". =vegetatie—eenheid

422 .55
o 6°

Vegetatie—eenheden

060 Festuco—Cynosuretum met agrscp,festru,poteer, 'droog'

084 Senecioni—Brometum met g1cma(asp)

102 gem. van careas met creppa(asp)

f =fragmentair

figuur 2 Situatiekaert van de percelen rond het Taarlose diepje (1: OOO). Vegetatie—een-
heclen ut Everts e18/ (1 984)
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2 MATERIAALENMETHODE

2. 1 Het opnamemterioa1

Van d meeste pqs van twee bij twee meter is vanaf 1 972 ieder jaar in tie maanden mei, juni of

j uM en opname van de vegetatie gemaekt. Tot en met 1 975 is een gemodificeerde Braun—

1anqiet schaal gebruikt om tie beclekkingen te schatten (2m = een bedekking van 2, 2a en 2b

van 5-25). Vanaf 1976 is de decimale schaal van Londo gebruikt. De gegevens van voor 1976

zijn alsvolgtgetransformeerd: r = 1 + = 2 1 4 2aen 2b = 10;
3D; 46O; 59O.
n 1 975 zijn slechts van enkele pqs vegetatieopnamen gemaakt. In 1985 zijn er &leen opnamen

van dt pqs in tie percelen langs het Anloër diepje gemaakt, Ook in 1 986 is een aant& percelen

niet ogenomen. Dit, samen met het feit dater vanaf 1976 een antiere schaal bij het schatten van

de becekIingspercentages is gebruikt, heeft er toe geleid dat de meeste beschouwingen betrekkinQ

hebbe op tie per lode van 1976 tot en met 1 98. Dit heelt als bijkomend voordeel dat tie suc-

cessieais evo1 van het verschralend beheer geen grote invloed meer had op het gegevens-

bestand, dear tie grootste veranderingen zich reeds voor 1 976 haddeni voltrokken (van Duuren et

a! 1981).
Het gebruiktegegevensbestand bestaat uit 1161 opnamen. In deopnamen komen circa 180

soorten of variteiten voor. Een volledige lijst van tie soorten met dearbij de frekwentie van

voorkomen staat in bijlageA.

2.2 I1eteoroogische gegevens

De kwoliteit van het water in tie wortelzone en de hoogte van tie grondwaterspiegel spelen rn

beekdalen een belangrijke rol (Grootjans 1985). Het is derhalve de moelte weard de hoogte van
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figuur 3 De afwij king van tie jaar)ijkse eIfektieve neersiag (mm) ten opzichte van de
normeal. De gegevens hebben betrekking op tie periotie van juli tot en met juni van
het jeer van opneme (x-es). Dc ruitvormige figuurtjes geven het eantal vorstdagen
ean (vorstdata van 1969— 1970 ontbreken).
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de grondwaterspiegel als miiieuvariabele te kiezen. Gegevens V8fl de grondwaterstanden zir voor

de meesle onderzochte perce]en voorhanden, maar deze bevatten vee hiaten. Juist vanwege die

h thten is naar een &ternatieve maat gezocht. Als vervarigende omgevingsvariabee is gekozeri

voor deeffektieve neersiag zoals die berekend kan worden uit gegevens over neersag en de ver—

dmpingaan een vrij wateropperviak. De grondwaterstond wordt uiteindelijk door de effektieve

neersag bepaald, afleen het tijdsinterval en de grootte van de sthomme]ingen zal, afhankelijk

van de hydrologische toestand, van plek tot plek verscbillen.

Aan de basis van de effektieve neersiag liggen de neerslag— en Penmanverdampingswaarden, zo&s

die door het weerstetion Lelde worden gemeten resp. bepoald en maandelijks door bet K.N.M.I,

worden gepubhceerd. Het station Eelde is &s meetpunt gekozen omdat dit bet meest nabijgelegen

meetpunt is waar de Penmanverdamping wordt gemeten. Als tijdseenheid is de dekade genomen.
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figuur 4 De afwij king van de effektieve neerslag (mm) ten opzichte von de normoal in do
periode jonuari tot juni in bet joar van opname (x—os).
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Iiguur 5 Do afwijking van de effektieve neersiag (mm) ten opzichte van de normaal in de
periodejuli tot december in bet joar vOór opname (op de x—as stoat hot joar van
opname uitgezet !)
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Per dekade is de effektieve neerslag, Neff, berekend, Hierbij is aangenomen dat de verdamping

8O van de potentile verdamping van open water de Penmanverdamping (E0) bedraagt. Aan de

hard var de per dekode gepubliceerde neerslaagegevens (N) en do Penmanverdam ping (E0) per

dekade lon de effektieve neersleg per dekade berekend worden vo]gens
NCff=N_O.8* E0.

Fguur 3 geeft een globale indruk van bet ver loop van de elfektieve neerslag. In dee figuur is

voor deperiode 1969-1966 de afwij king Lo,v. de normale jaarlijkse effektieve neersieg uit—

gezet. Hierbij is niet met kelenderjaren gewerkt mear met een jeer dat loopt van juli tot juni

bet volgende jear. Dit omdat de meeste opnamen rond de rnaandjuni zijn gernaakt en de effektieve

neerslag zodoende betrekking heeft op do periode tussen twee achtereenvolgende opnamen (zie

voor berekeningswijze bijlage B).

Olobeal ken gesteld worden dat de periode 1 97 1 - 1 977 met uitzondering van 1 975 aan de droge

kantwaren. Jeren venal 1978, m.u.v. 1965, kenmerken door neerslagoverschotten. Als meet

voor koude is het eantal vorstdegen per dekade, dagen dot de minimum tern perotuur beneden de

0°C komt, gekozen (per jeer gesommeerd in figuur 3). Hierdoor komt wellicht 00k het effekt van

late nachtvorst near voren. Als geheugensteuntje wordt verder nog vermeld dat de winters van

78-79, 84—85 en 85-86 Ellsteden- of bijna Elfstedentochtwinters waren.
Yoor do Iiguren '3 en 5 is bet jaar opgedeeld in twee delen, bet halve jeer voor do opnememeand.

van januari tot en met juni, en bet halve jear dáärvoor, van juli tot en met december, Ook bier

is deefwijking t.o.v do normaelweerde van do effektieve neersieg in die periode ultgozet.

Yergelilking tusson figuur 4 en 5 bet zion dat do neerslagoverschotten in de hier onderscheiden

perioden erg kunnen verschillen. in de jeren 1 983 en 1984 volgt een net voor)ear op een droge

nazomer in bet kabenderjear ervoor Het is denkbaar dat beide seizoenen een ander elfekt op do

verschillende soorten in de vegetetie hebben els gevolg van eon andere gevoehgheid voor

wee.rseffekten in do verschillende fenologische stadia.

2.3 Tijdreeksen

Hot gehele gege.vensbestand van 1 972 tot 1 987 is eerst op soort on jaar van opname gesorteerd

Yervolgens is per pq bet verboop van do bedekking bekeken. Alleen die pqs zijn beschouwd

waerbij in hot interval 1976— 1985 de soort minstens eenmoel present was, en van elle jeren

binnen dot interval een opneme beschikbeer was. Van de pg's die eon doze voorwearden voldeden

is voor do bedekkingen in de periode 1976— 1985 gekeken of do bedekking van jeer tot jeer in

absolute zin steeg, daelde of gelijk bleef. Tevens zijn do minimum en maximum bedekkingen

binnen bet interval bepeeld. Deze gegevens zijn gebruikt om no te geen of bepeelde soorten en/of

bepealde pg's in do loop van de tijd eon uniform reaktiepatroon vertoonden. De volgende step is

geweest dit reaktiepatroon te rebateren aan bet voorkomen van extreme weersomstandigheden.

Nederhend is ult do bovenbeschreven sortering eon selektie op soort en pg gemaekt. Alleen die

pg's waarin de betreffende soort ooit met een bedekking van minimeal 10 tussen 1976 en
1984 voorkwem zijn neder bekeken. Per soort is van jeer op jeer bijgehouden hoeveel pg's in

bedekking stegen, daalden of gelijk bleven. Wenneer bet absolute verschil in bedekking tusson

twee opeonvolgende loren groter don 2 was is doze, afhankelijk van hot teken, ols stijging

resp doling aangemerkt Ook bet verschijnen of verdwijne.n is abs stijging resp deling opgevat

Veranderingen geringer den 2 zijn abs niet verenderd beschouwd. Verder is van ieder jeer do

7



gem iddelde bedekking berekend,

Per soort is gekeken oIer zich van jaar op jear veranderingen in de bedekkingen voordeden, en

ja, 01 dii 00k lfl meerdere pqs het geval was. Wanneer in meerdere pq's opvaflende veran—

deringe pleatsyonden is er in de meteoro)ogische gegevens near een mogelijk oorzakelijk ver—

bend geocht.
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3 RE5ULTATEN

Van slechts welnig soorten en pq's kwamen de reaktiepatronen met elkear overeen, Hieruit bli,jkt
dat deexpliciete aonname die is gemaakt, namelijk dat extreme weersomstandigheden zich over
'e1e pq's laten gelden, niet opgaat. Het is waarschijnlijk dot lokole mikroklimatologische en
Fiydrologische omstondigheden hierbij een rol spelen.

Voor eon aantal soorten die met hoge bedekkingen voorkomen en woar is gekeken naar bet aantal
pq's waarin de bedekking steeg, daalde of gelijk bled, komt enigzins noar voren hoe de reaktie
van die soorten op extreme weersomstandigheden is.

1/p/p,g lonotus

tabel 1 Hot verloop van de bedekking van Ho/cijs lonotus in do tijd. Per jeer is do
gemiddelde bedekking ( ) en bet eantal pq'swaariri do bedekking steeg (S),
gelijk bleef (0) en doalde (D) aangegeven (n=53),

76 77 78 79 80 81 62 83 84

5 15 12 2 2 5 7 13 6
S 39 9 0 6 16 20 31 2
6 11 17 14 39 33 27 18 18
D 3 27 39 8 4 6 4 33

In 1976 is do gomiddelde bedekking van ilo/cus/onotus bag. Dit is mogebijk tewijten aan het

droge voorjaar (zie figuur 4 en bij loge B figuur B 1). Yon 1 975 zij n heboas geen opnamen zodat

dii niet echt duidelilk uit de reeksen noar voren komt, In 1977 zijn er erg veel pq's woarin do
bedekkingstijgt, degemiddelde bedekking is dan 00k hoog, In '78 bbijft de gemiddelde bedekking

hoog ondanks dat er veel pq's zijn woarin do bedekking daolt, No de koude eerste maanden

van 1 979 en 00k nog vorst in mei (figuur 3 en bi) loge B, uiguur B 1) stort bet gehele bestand in
elkaar. De gemiddelde bedekking bedraogt 2, de mediaan slechts I . In de jaren tot 1983 vindt
or een gebeidebijk herstol ploats tot bet bedekkingsnivo van 77—78 weer bereikt is, In 1984

doolt do gem iddelde bedekking opnieuw, wellicht abs gevolg van de droge moanden juli en augustus
in '83 (figuur 5 en bij loge B, figuur B 1). Figuur 6 illustreert het beschreven beeld aan de band

van bedekkingen in perceel 463 In dit perceel doet vooral do Elfstedentochtwinter van '85-86

de bedekkingen noar dezelfde minimale waarden daben ols do winter van '78—79. De winter van
'84— '85 eon heeft een geringer eufekt gehod Samenvattend kon worden gesteld dat droogte en

strenge winters eon negotief effekt op bet Ho/ciís /onotus—bestand kunnen uitoefenen, In dejaren

no zo'n neergang herstelt de bedekking zich gebeidelijk tot bet oude nivo is bereikt.





_77S/rUS criste(t1s

tbe1 2 Het verloop van de bedekking van Cynosuruscri:siatijs in de tijd. Per jaar is de
gemiddelde bedekking ( ) en het eantel pq's waerin de bedekking steeg (S),
gellik bleef (0) en daalde (D) aangegeven (n=25).

casz/rlJ5cristatus breidt zich in bet jeer volgend op een jeer met een droge (na)zomer

( figuur 3 en 5 en bij loge 8, flguur B 1) sterk uit. Dit effekt komt bet best tot uitirig in 1 977,

een minder sterke herha)ing doet zich voor in 83 en '84, De cijfers over de gemiddelde

bedekkngen zijn hierover bet duidelijkst. De in 1977 gevestigde populatie blij ken niet long

stand te kunnen houden. Figuur 7 geeft bet verloop van enkele pq's in de tljd.

172173174175176177178179180181 I82l83I84I8586I87I

Cgnosurus cristatus

I o H: :I:.:I:.:.I:.:.:I!ij JJ
0 1 2 4 7 10 13 20 30 40 50 60% mis

figuur 7 De bedekkingsreeksen von CynosurJscrX5't/1Js in de pq's von perceel 677 von
1972 tot 1987.

Ult de bedekkingen uit de figuur komt near voren dat no de winter van '78-79 de bedekking in

perceel 677 erg terugloopt. Dit zou een effekt van de vooratgaande winter kunnen zijn. 00k in

'86 volt de enigzins herstelde bedekking weer terug naor het nivo von 1979, wellicht eveneens

een gevoig von de winter, Evenols bij Ho/cijs het gevol was lijkt de winter van '84—85 minder

invloed op de bedekking van Cynosurjscristeliis te hebben gehod den die van het volgende jeer.
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76 77 78 79 80 81 82 83 84

2 14 9 4 2 1 1 2 3
S 24 1 1 3 1 1 5 7

6 1 9 9 15 20 22 19 15
D 0 15 15 7 4 2 1 0
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Fest,cr1Jt1rd

tabel 3 Het ver)oop van de bedekking van Fest'cru/ro in de tijd. Per jeor is de
gemiddelde bedekking ( ) en het eantal pqs woarin de bedekking steeg (8),
gelijk bleef (0) en daalde (D) aangegeven (n=20).

FestJc8r1it?r8 komt slechts in perceel 677 veelvuldig voor Uit de tabel blilkt dat in 1976 de

bedekkrng vrj bag is in vergebijking met de volgende jaren. In 1977 is de gemiddelde bedekkng

fors toegenomen. Dit wordt evenals de vooruitgang van 'nonosuruscris'ttus oan bet droge

no) oar van 1975 geweten, Aan de bedekkingen in de pq's van perceel 577 (figuur 8)is dit goad
Ia voiQer
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1iguur 7 De bedekking van FestijcorejEir& in de pqs van perceel 677, van 1 972 tot 1987.

Aanvankelijk stijgt deze met tientablen proceriten waarno no verboop van tijd de bedekking

stab iliseert, Evenals de voorgoande soorten reageert Festijcorutre blijkboar op strenge

winters. De terugval in bedekking in 79 is minder drastisch don in 86, zoals uit tobel 3 volt of
te lezen. 00k bier blijkt de winter van 84—85 minder effekt te hebben gehad op de bedekking

don cia winter van 85-86.

76 77 78 79 80 81 82 83 84

6 18 21 15 12 8 8 15 13
5 12 10 2 4 0 5 8 1

6 5 6 4 9 14 11 10 14
D 3 4 14 7 6 4 2 5
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tabel 7 Het verloop van de bedekking van Cre ,so/iicI,sa in de tijd Per joar is de
gem iddelde bedekking ( ) en het aontol pq's woarin de bedekking steeg (S),
gelijk bleeI (0) en doalde (D) oongegeven (n=15).

76 77 78 79 80 81 82 83 84

6 5 4 9 13 10 14 16 24
S 2 3 10 8 2 6 4 10
6 7 6 4 5 8 6 4 5
D 6 4 1 2 5 3 3 0

komi olleen voor in percelen longs bet Toarlose diepje. In 1979 is een toenome

van crep15'pe/1J,se inge2et die tot heden (1 987) voortduurt.
In figuur 8 zijn de grote bedekkers van perceel 422 samen opgenomen. Opvellend is de toename

van CreX'p/eitjjso welke zich vanuit bet midden van bet perceel (de pq's 57 en 58) lijkt ult te
breiden De soort komt samen met Crex'ijtf1ormic in hoge bedekkingen voor, echter niet met

Co/tt,apa/ustri- In de percelen 422 en 431 woor, noast Crepispo/ui*sa en Carexitiiorrnis
ook F//i,oerio2j/a u/mar/a met hoge bedekkingen voorkomt, volt op dot carexxutiiormXs von 83
tot 86 optimaol voorkomt en doormee Fi/ipen i/au/maria heeft weggedrongen. Gezien de

bedekkingen van no 1982 Hjkt dii 00k jfl perceel 422 te gebeuren olleen is het door de vraog of

niet Cr,oa/jca dominant wordt over zowel 6?rex acutiYormis als over F//ipenoi/a
j/myri&.

In tegenstellinu met de voorgaande soorten lijkt de opkomst von Crepispe/ucsa' niet gestoord te

worden door extreme weersomstandigheden, moor is er bier sproke van successie.
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tiguur 10 e bedekking van C,/t/ia,oo/ustri in de pq's van perceel 677 wear in de soort
voorkomt,

Her Iijkt er echter sprake te zijn van een uitbreiding vanut een bepeald punt in een perceel en

een teruQtrekking near dat punt in de jaren '61 en '82. No '62 lilkt er wee.r een uithreiding

yanuit dat punt op gang te zijn gekomen. Dit zou kunnen wij:en op een door het grondwater

gebu1erde invloed van extreme jaren, voor wet de efiektieve neerslag betret. Wellicht

openbeort de droogle van '76 en '77 ich pas no verloop van jaren. Merkwaardig is overigens wel

dat de hovenqenoemde soorten niet echt grondwatergebonden soorten zijn en toch een soortgelijk

patroon volgen

De afdrukken van de ontwikkelingen in de bedekking van tie diverse soorten door de jaren heen

liggen ter inzage bij Ab Grootjanis.

15

aantal pq's gelijktijdig reageert. Evenmin is er systeem te vinden in de percelen wear in zich dii

verschijnse) voordoet. Dii geldt 00k voor Colt/ia paltjstr,s.
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4 ANDERE METHODEN

In dit hoofdstuk worden eon tweetel rekenkundige manieren van eanpak gegeven die goon

yr uchtbare resultoten hebben opgeleverd.

4. 1 Korrelotie

Ms uitgengspunt hierbij werd aangenomen dat do vegetatie vanaf 1 976 een stabiele samen—

stelling heeft gehad, en dat de schommelingen in bedekking gevolgen van extreme meteorologlsche

ornstandigheden waren,

De bedekkingsreeksen per soort en per pq zoals die in paragraal 3.3 zijn beschreven, zijn

gekorreleerd aan een groot aantal reeksen met neerslag en vorstgegevens. De gedacht hierbij was

d3t extremen in bedekkrng op enigerlei manier overeen moesten komen met extremen in do

weersvariabelen. Voor do omgevingsvariabele neerslag werden reeksen samengesteld ult do

berekende effektieve neerslag per dekade. De reeksen varieerden in do lengte waerover do effek-

tieve neers]ag per dekade werd gesommeerd: van een dekade oplopend tot een half jaar, en verder

door hot beginpunt van de sommatie: van een dekade vôôr de maond waarin gem iddeld de opnarne

gemaakt is (juni) tot driejear voor die tijd. Dii is schemalisch weerggegeven in bijiageC. Voor

vorst ijn op an&oge wijze reeksen opgesteld.
kilo signifikante (p< 0.05) korrelaties zijn zodonig op eon tijdsas geplaatst dat het tijdsinterval

met do meeste korrelaties kon worden teruggevonden (zie bij lage C).

Deze methode gee.ft eon groot aental korreleties en geeft verder ook aan wolke per iode voor do

opnamemaand do meeste korrelaties to vinden zijn Dii laatste zou eon indikatie kunnen geven in

we.lke periode do onderzochle soort het. meest gevoelig is voor extreme weersinvloeden

Wonneer e resu]teteri nader bekekeri worden bli) ken or s)echts enkele pq's verontwoordeli.ik te

n voor een hUge skore Irr bepealde per ioden. Het totale aental korrelaties blijft 00k echter bij

do verwochte 5 van alle uitgevoerde korreloties. Bij een besohouwing van de gevonden korre—

laties komt near voron dot eon zeer groot deel van do uitkornsten goon oecologisch interpreteer -

bare informetie opleveren. Eon sterke korrelatie is vaak terug te voeren near hot toovellig

passer van de detereeksen Dii bleek wenneer de resulteten van do korrelaties word vergoleken

met de uitkomsten zoels ze in hoofdstuk 4 zijn beschrevon.

4.2 Ordinotle

Met hot recent ontwikkeldecanonisch ordinetieprogrammaCanoco (Ter Break 1987) isgetracht

do opnamegegevens te koppelen ean do omgevingsvoriabelen. In hot programme wordon do assen

bepoeld door lineaire kombinaties van omgevingsvariabelen. Hierbij worden de kombinaties

dusdanig gekozen dat ze eon optimale korrelatie vertonen met do vegetatiedeta. Om corn puter—

technische redenen is het niet geluki dit veelbelovende programme to benutten.

Een ordinatie zonder dat daerbij omgevingsvariabelen een rol speelden, orn opnarnen met een

alwijkend gedrag te kunnen selekteren, leverde ook goon bijdrege ean hot inzicht orntrent do

invlood van extreme weersornstendighedon op do vogetatie. Dit hangt sarnen met de working van

hot program ma. Do pleats van eon opnarne in hot assenstelsel wordt bepeald door de semen—
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stellende soorten van die opnarne. Een verpla8tsirlg van een opname van een pq binnen het assen—

st&sel is erg moeilijk terug te voeren near één soort in de opname. De verpaatsing binnen het

essensteisel van een pq zegt dus meer over de totale opname den over de samenstellende soorten

van die opname. Verder is bet zo dot wanneer een pq door de jaren been een vaste plek binnen bet

assenstelsel inneemt dit geenszins hoelt te betekenen dat de vegetatie stabiel is. Wanneer twee

andere assen worden gekozen om de pqs in onder te brengen ken blij ken dat wet die Iaktoren

betreft de vegetotie verre van stabiel is,

17



5 KONKLUSIES

Soorten waarvan bet verloop van de bedekking in de tijd duide]ijk beInv]oed wordt door meteo—

rologische verschflnselen als neersiag en vorsi zijn 1-/olcus /5/78tus, )'nosuruscr,stetusen

Festucru/jra //o/cXJs lena/us reaQeert sterk neQatie1 op strenge winters, (ynosurus or is/a/us

en Fes/ticarutra reageren positief op droge nazomers.

De dr&natische daling van de bedekking van /-/olcus lana/us in jaren na een strenge winter

hebben niet overtuigend tot bet opvulleri van de vrijgekomen ruimte door Ranunculusroens,

4rostiss/olorn1ere en Poe (rfv,l,s geleid, zoals door Van Duuren of ol (1981) is beschreven.
Het effekt dat de droge zomer van 1 976 op do vegetatie heeft gehad is voor een groot dee] niet

zichtbear in de bedekkingsreeksen. Dit komt gedeeltelijk doordat er in 1975 geen opnamen zijn
gemaekt. De overstap van de voor de schattingen gebruikte raun—B1anquet—schaa] naar de meer
verfijnde Londo—schaal is bier eveneens debet aan.

Van eer aanta) soorten is opgevallen dat ze met hoge bedekkingen voorkomen in de jaren 1 977—

1 980 en 1 983— 1 987 Yan een direkte relatie met de onderzochte weersfoktoren kan hier niel

gesproken worden, omdat de jaren waarin hoge bedekkingen voorkomen van pq tot pq verschil]er

Welke faktor bij dit verschijnse] een sturende ro] vervult is met duide]ijk, Mogelijk spelen

lokale hydrologische omstandigheden hierbij een ro]. Dit omdat ca//tie pa/ustri een snort die

reageert op groridwater, een van de soorten is de dit patroon volgt

Verder is er een voortaurende uitbreiding van croLc,oo/udose vastgeste]d in drie percelen lengs

bet Tar1ose diepje. Deze uitbreiding lijkt niet beinv]oed te zijn door weersomstandigheden.

Het is gebleken dat bet oplossend vermogen van de gebruikte vegetatiedato zodanig is dat alleen

f1uktuties die he.1 gevoig zijn van grootschalig weer (effektieve neersiag over halfjaarlijkse
perioden en gehele winterperioden) te achterha]en zijn. Dit qrootschalig weer is eigenhjk elleen
in de vegetatie me.rkhaar bij soorten die met hoge bedekkingen voorkomen Er is een redelijk

grote stljging in bedekking nodig om deze te kunnen onderscheiden van de normale ruis. Vandaar

dat bier van extreem weer wordt gesproken weer dat een wearneembare invloed op de veqetatie
u itoefent.

Het oplossend vermogen wordt door een drietal zeken beInv)oed: — de schaol doze ]igt vast en

heeft een redelijke balans tussen wat theoretisch wense]ijk en praktisch mogelijk is gevoriden,
— de waarnemer de opnamen zijn door een groot eanta] verschi]]ende mensen gemaakt , — bet

tijdstip in het seizoen : binnen een seizoen kunnen nog grote fluktuaties in bedekking voorkomen

(zie figuur 11). De variatie die ontspruit uit do laatste twee punten is voor bet volgen van een

eventuele successie geen onoverkomelijk bezwaar, Het maakt we] dat de reakties van soorten op

meteorologische omstandigheden moeilijk vast te stellen zijn.

Ook ken bet voorkomen dat een eventuele reaktie van een soort later in bet seizoen teniet wordt

gedaan en zo bulten bet bereik van een analyse valt (Hopkins 1978). Dit is een logische konse—

kwentie van bet maar eens per jeer opnemen van een pq,

Het neerslagpatroon over do jaren is dermate grillig (bijlage B, figuur B 1) dat een normaal

slecbts een rekenkundige uitdrukking is. Voor een goede selektie van extreme jaren is bet nodig

naast de normeal Je bijbehorende standaardafwijking te kennen zodat met kansen op herbaling

ken worden gewerkt. Verder is gebieken dat bet aenta] vorstdagen per winter eileen geen

duidelijke indikatie geeft van wet een strenge winter ken worden genoemd. Alleen bet effekt van
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figuur 11 Bedekkingspercentages van de belangrijkste soorten bij verschillend beheer van
1 975— 1 979. Dc getaflen langs de X—as geven bet totale aantal aanwezige soorten en
het aantal soorten waarvan ook zaailingen aanwezig waren.
(figuur 2 ult UP. Bakker ett 1980)

bet gehele seizoen (Elfstedentochtwinter of niet) blijkt in verband gebracht te kunnen worden

met verandenngen in bedekking en met bet tijdstip van de vorst binnen bet winterseioen, Di

terwiji verwacht wordt dat zowel bet fenologisch stadium van de plant rn kombnatie met tie duur
en mete van vorst maatgevend is.

De subjektieve kwalifikatie (bijna)Elfstedentochtwinte.r zou vervangen moeten worden door

ohJetieve Wellicht kari de temperatuursom over een winterperiode als zodariig dienen.

Do uevorideri relaties tussen weersIaktoren en de vegetatie tonen aan dat een korrelatie tussen een

weersvoriabele er eon bedekkingscijier weinig oplevert. Dit is mogelijk to wijten aan eon no—

ij lerde jnvloed von eer extreem joar. Hierdoor zijn de opnomen van een reeks opeenvolgende

joren niet (meer) onafhankelijk van elkaar. Technieken die gebruik moken van korrelaties,

zoalsonder meer direkte ordinatie, zijn dan ook niet vruchbaar gebleken voor bet opsporen van
reakties op extreme jaren

Hot is zinvoller gebleken jaren wearm een soort grote veranderingen n bedekkrng loot zien te

koppelen eon een extreem in de meteorologische variabelen. Dit geldt echter eIleen voor effekten

die zich direkt openbaren, Voor effekten die zich, bijvoorbeeld gebufferd door bet grondwater,

pas na enige tijd manifesteren is bet vaststellen van eon verdeling rond een lokaa) optimum (een

gemiddelde over een groot oantel joren) in tie bedekkingsreeks eon aangrijpingspunt. De afwij—

kingen van tie lokele optima kunnen vervolgens worden gerelateerd eon extreme jaren in tie

meteorologische gegevens.
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B Ij loge A Soorten)ijst van bet gehele vegetatiebestand. Naast de afkortingen van de soorts-
namen is het aental opnamen wear in de soort voorkomt vermeld, Van de
aIkortingen duiden de eerste vier letters het geslacht en de laatste twee de soort.
Het totele bestand bevet 11 6 1 opnamen en 1 82 soorten of variëteiten. De
gegevens zijn afkomstig ult bet opnamebestand van 1972 tot en met 1987.

ACHIMI 19 CORDCL 1 UUNCCG 64 RANUAC 995
ACHIPT 46 CRATMO 13 JUNCEF 536 RANUFI 16
AGRSCA 27 CRATXX 3 JUNCTE 2 RANUFL 193
Ac3RSCP 269 CREPPA 333 LEONAU 150 RANULI 2
AGRSST 308 CYNOCR 684 LOUPE 223 RANURE 1090
AORSXX 6 DACOMA 22 LOTUUL 544 RHINAN 715
AJUGRE 494 DACMJ 167 LUZUCA 129 RHINHY 1

ALNUOL 17 DACTGL 141 LUZUMU 38 RHINMI 30
ALNUXX 10 DESCCE 109 LYCHFL 672 RHINXX 208
ALOPOE 216 ELEOPA 95 LYCPEU 3 RUMEAC 1126
ALOPPR 1 ELYMRE 19 LYSINU 43 RUMECR 53
ANEMNE 16 EPILHI 3 LYSITH 10 RUMEOB 137
ANOESY 1 0 EPILOB 4 LYSIVU 50 RUMEXX 1

ANTRSY 148 EPILPA 30 LYTHSA 250 SAGINO 5
ANTXOD 1071 EPILPF 26 MENTAQ 112 SAOIPR 94
BELLPE 214 EPILTE 13 MENYTR 49 SALIXX 3
BERUER 6 EPILXX 28 MONIFO 6 SCUTGA 2
ETUPU 4 EQUIFL 714 MYOSDI 36 SCUTMI
BETUXX 35 EQUIPA 573 MYOSLA 28 SENEXX 1

BIDETP 4 FESTAR 17 MYOSPA 309 SILEDI 20
BROMHO 187 FE$TPR 644 MYOSXX 4 SORBAU 3
BROMRC 62 FESTRU 931 PHALAR 40 SORBXX 1

BROMXX 5 HLIUL 543 PHLEPR 72 STELOR 214
OALAOA 1 FRANAL 2 PHRAAU 140 STELME 90
CALLXX 9 GALETE 5 PHYTNI 89 STELPA 41
CALTPA 435 GALIAP 14 PLANLA 600 STULUL 189
ARDAM 2 GALIPA 323 PLANMU 47 SUCCPR 4
CARDPR 991 GALIUL 89 POAAAN 19 TARAXX 792
AREA0 20 GERAMO 1 POMPR 566 TRIFDU 76
CAREAS 397 GLECHE 121 POMTR 1012 TRIFPR 452
DARECU 10 GLYCFL 253 POLMAM S TRIFRE 790
CAREDI 20 GLYCMA 140 POLMAY 1 TRIFXX 1

CAREEC 34 GLYCPL I POLMHY 41 TRIOPA 2
CARENI 475 ONAPUL 2 POLMMI 1 URTIDI 43
CAREOV 86 HERASP 17 POLMPE 4 VALEDI 6
CAREPA 39 HIERLA 2 POLMXX 5 VALEOF 116
CAREPN 29 HOLCLA 1121 POPUTR 1 YEROAR 170
CARERO 32 HOLCMO 23 POPUXX 4 VEROBE 7

CAREXX 2 HYDE VU 12 POTEAN 6 VEROCH 190
CERAFO 1014 HYPETE 11 POTEER 14 VEROSC 1

CHRILE 2 HYPEXX 10 POTEPA 5 VEROSE 20
CHRYAL 7 HYPORA 14 PRULVU 108 VICICR 203
CIRSAR 37 IRISP$ 10 PRUSSE 1 VICIXX 3
C)RSPA 623 JUNCAC 143 QUERRO 48 VIOLPA 94
CIR$VU 3 JUNCAS 176 QUERXX 6 XXXXX 1

CIRSXX S JUNCBU 40



Dijiage B METEOROLOOIE

Dee bij loge bevat een oontol meteorologische begrippen, enkele figuren en de uilteo hoe die

figuren tot stand ijn gekomen.

— norrnaal een gem ddelde waarde over een lange per iode. Voor dit onderzoek is gebruik

gemaakt van de maandelijkse gem iddelde neersiag en verdamping van het weer—

station Eelde, De normaal is berekend over de periode 1 95 1 - 1 980.

— Penrnanverdamping de verdamping van een open wateroppervlak. Dee wordt berekend uit de

luchtvochtigheid, de temperatuur, de windsnelheid en de zonneschij nduur.

— effektieve neerslag het netto resulteat van de hoeveelheid water die in een bepaalde periode

aan de bodem is toegevoegd en de hoeveelheid die in die zelide periode uit de bodem is

verdampt. Deze verdamping is een deel van de potentile verdamping, hier de

Penmanverdamping. Welk deel van de Penmanverdemping dit is hangt ondermeer af

van het soort vegetatie en het seizoen. Het seizoen bepaalt de verdampingsaktiviteit

van de vegetatie In dit onderzoek is, arbitrair, gekozen your 60 , hetgeen meestal
gebruikt wordt voor graslandvegetaties

Om aan te geven hoe grillig het neerslagpatroon van maand tot maand verloopt is liguur B 1

qemaakt In figuur B la is de maandelijkse normale neersiag (N) uitgezet. Daarnaast is de

normale effektieve neersiag (Neil) per maand weergegeven. Deze is uit de maandelijkse normale
neersiag (N) en de moandelijkse normale verdamping (E0) berekend

Neff=N0.8* E0.
Voor de rest van de liguren is voor iedere maand de afwij king toy. de maandelijkse norm&e
effektieye neerslag wtgezet afwij king (N — 0.6 * E0) — Neff waarbij N en E0 de gemeten

neersiag en de door het K.N.M.I. berekende Penmanverdamping van de betreffende maand zijn.

Voor de fiquren 3, 4 en 5 uit het versiag zijn sommaties van de meandelijkse afwijkingen

gemaakt.

In formule ((Nm -0.8 * E0m) - (Nm - 0,8* E0m)) Voor figuur 3geldta= juli en b=

jurii, voor figuur '4 geldt a= janueri en b= juni en voor figuur 5 geldt a= juli en b= december.
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1j1ogeC KORRELAT EREEK$EN

n deze bijlage wordt getrcht duideUjk te mken hoe de verschillende reeksen van meteoro—

Iogischelaktoren tot stand zijn gekomen. Voor elk jaar in de periode 1976— 1984 is een

hoeveelheid weer voor de gemiddelde opnamemaand gesommeerd. De sommaties versehillen van

&kaar in de lengte van de periode waarover bet weer is gesommeerd en bet tijdstip waarop de

sornmatie begint. In schema is dit els volgt:

+

___________________

tijd-,

__

)x=1

_____

2d )x=2

_______

3d

I I

In dit schema zij n 4 de opname data. De eenheid op de tijd—as (d) is of een dekade 1 (D), of een
rnaand (M) of een half jaar(U).

Neerslagreeksen per dekade, maand en haltjaar en vorst gegevens zijn afzonderlijk gesommeerd.

Voor de neerslagreeksen geldt dat 1 of gelijk is aan 15 D, of 12 M of 6 U. Verder loopt x van 1
tot maximaal 7D,of6M,o163.
Voor de vorstreeksen geldi dat 1 geuijk is ean 8 M en x loopt van 1 tot 8 M.
Dit alles resulteert in een toteal aantal reeksen van 1 98 Elk van deze. reeksen is gekorreleerd

aan een bedekkingsreeks per soort en per pq uit de vegetatieopnamen. Per soort zijn de korre—

laties met p< 0 05 'opgeteld om vast te stellen in welke periode die soort bet meest gevoelig is

voor bepaalde weersinvloeden. De postieve en negatieve korrelaties zijn efzonderlijk opgeteld.

Stel dat er van een soort drie bedekkings-

reeksen positiel korreleren met drie

meteorologische reeksen van versch ii lende

duur (x) en aanvangstijdstippen, dan is per

eenheid opde tijdas (d) het 1/x edeel van de

duur van de sommatieperiode x opgeteld.

1 dekade. ten dagen van een kalendermaand, De eerste dekade van eer maand loopt van de 1e lot en

met de ioe dag var de maand, de tweede van de 1 1e tot en met de 20e dag en de derde dekade van de

21e tot de iaatste dag van de maand,
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Wanneer afle reesen van een bepealde kiasse (dekade,

maand, halfjaar en vorst) zouden korreleren dat zou angs

de tijdas de gestippelde verdeflng ult de figuur hernaast

ontstaan.De waarden van e)k afzonderfljk tijdsinterval ziln

darom met een zodanige Ioktor gekorrigeerd (1') dat ze een

waarde kregen geHjk aen de getrokken lijn tilt de Iiguur, De

zo gekorrigeerde sommen zijn vervolgens uitgedrukt als

percentage van de wearde van de getrokken lijnen.
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