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1. INLEIDING

1.1 Modellen in de vegetatiekunde

Vegetatiekundigen zijn al enige decennia aan het proberen de versehillende

stappen in hun werk te automatiseren. In eerste instantie ging het om

programma' s om delen van de traditionele arbeid volgens de Braun Blanquet school

(bijv. tabellenwerk) te vereenvoudigen of te versnellen. Daarnaast ontstonden

ook statistisch numerieke methoden die afweken van dit originele concept.

Een voorbeeld hiervan zijn de ordinatie— en clusteringsprograiruna's (Kent &

Ballard 1988).

Kritiek op deze methoden geeft Wiegleb (1983):

'Die nuinerische Bearbeitung bringt keinen Erkenntnisgewinn, die

Beurteilung der Validitãt der erhalten Gruppierung bleibt immer noch dem

Bearbeiter uberlassen,

Als belangrijkste argument tegen de statistisch numerieke methoden noemt

Wiegleb:

'die Gefahr der Instruinentalismus.. . Der deskriptive Wert der einzelnen

Vegetationsaufnahme tritt vollig in den Hintergrund.'

Ook zijn modellen ontwikkeld, waarin niet slechts een of enkele stappen zijn

geautomatiseerd, maar verschillende stappen en hun relaties. Zo'n model kan

gezien worden als een 'black box', waar basisgegevens ingestopt worderi en een

interpretatie uitkornt. •.

Dit verhaal wordt toegespitst op modellen die de vegetatieontwikkeling na

ingrepen in de hydrologie voorspellen.

1.2 Bestaande modellen

Modellen die de vegetatieontwikkeling na ingrepen in de hydrologie voorspellen

vind men eigenhijk alleen in Nederland. De drie modellen die hieronder kort

beschreven worden zijn het WAFLO—model ontwikkeld door het RIN, ICHORS

ontwikkeld in Utrecht en het Ecotopenniodel ontwikkeld in Leiden.

WAFLO (Reynen & Wiertz 1984) is een model waarin effecten van ingrepen in de

hydrologie op het voorkomen van gevoelige soorten zo goed mogelijk zijn

geformuleerd. Daarmee worden uitspraken gedaan over bet achteruitgaan of
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verdwijnen van gevoelige soorten na een ingreep in de hydro1oie. Voor de bodem

en grondwatergegevens wordt gebruik gemaakt van STIBOKA—kaarten, ingreep—

effect—relaties worden op grond van de literatuur (genoemd worden Ellenberg,

Londo, Van Wirdum, Pape en Van Hoist) geformuleerd.

In de nieuwste versie van WAFLO worden de abiotische gegevens van een soort

in een 4—dimensionale standplaatsmatrix (vocht, zuurgraad, stikstof en

milieudynamiek) opgeslagen (Greinn1en 1987).

ICHORS (Barendregt et al. 1986) voorspelt vanuit de responsie van soorten voor

verschillende milieuvariabelen welke soortenvoor zullen konien bij een bepaalde

mulieutoestand. Voor het tot stand komen van bet model zijn veel metingen van

mulieuvariabelen nodig. Alleen voor soorten die minimaal 25 keer in de dataset

voorkomen kan d.m.v. logistische regressie (Ter Braak & Grenunen 1987) een

optimunicurve berekend worden voor de variabelen die verschil vertonen bij

aan/afwezigheid.

In bet Ecotopenmodel (Runhaar et al. 1987) wordenmulieutypen tot ecotopentypen

gekiassificeerd d.m.v. biotische en abiotische kerunerken (vegetatiestructuur,

successiestadiuin, samenstelling en dynamiek van het substraat, saliniteit,

vochttoestand, trofiegraad en kalkgehalte) en niet zo zeer door de soorten—

samenstelling. Daarnaast worden kwaliteitsklassen onderscheiden die een beeld

geven van de mate van ontwikkeling van de vegetatie binnen een bepaald

ecotopentype. Stevers et al (1984) beschrijven dat deze werden bepaald door

de mate waarin differentiërende (hoge kwaliteit) en nivellerende (lage

kwaliteit) processen zijn waar te nemen in de vegetatieopname door bet voorkomen

van zog. storings—, indifferente, zwak kwaliteitsindicerende en sterk kwali—

teitsindicerende soorten. AanvulIende gegevens over abiotische effecten en over

ingreep—effect relaties met betrekking tot de vegetatie zijn nodig om

voorspellingen te kunnen doen met bet Ecotopeninodel (Runhaar et al. 1987, Udo

de Haes & Runhaar 1987). In de beleidsanalyse kustverdediging Texel (Stevers

et al. 1984, Runhaar et al. 1985) is bet ecotopenmodel gebruikt om voorspel—

lingen te kunnen doen over ingreep—effecten. Daarvoor moesten de ingrepen en

ingreep—effect relaties eerst verder gespecificeerd worden. Deze relaties

volgden voor een deel direct uit voorspelde veranderingen, deels zijn ze

afgeleid uit vergelijkend onderzoek. Voorbeelden van directe relaties zijn

'biotoopverlies' (alle ecotooptypen met hun kwaliteitsklassen verdwijnen) en

'overstuiving' (overgang naar ecotooptypen die nu in overstoven gebieden

worden gevonden), terwiji veranderingen in de vegetatie ten gevolge van

grondwaterstandsdaling zijn afgeleid uit literatuurbronnen.
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1.3 Discussie over bestaande modellen

Opvallend is dat alle drie beschreven modellen uitgaan van soorten en niet van

vegetatietypen. Soorten zijn natuurlijk gemakkelijker te onderscheiden dan vege—

tatietypen. Wiegleb (1983) twijfelt

ook of het vegetatieconcept wel

bruikbaar is voor indicatie, onidat

de nuihypothese 'standplaats—fac—

toren beInvloeden de vegetatie—

sanienstelling niet', niet voldoende

getoetst kanworden zolang factoren

van biotische interactie zoals

concurrentie niet in getallen

kunnen worden uitgedrukt. Maar
Figuur 1: Alle soorten hebben een

daarentegen hebben vegetatietypen brede oecologische amplitudo t.a.v.
of soortengroepen ten opzichte van een mulieufactor. Een veel enger tra—

jekt (a) geeft de soortscombinatie
soorten bet voordeel dat hun in—

van 1, 2 en 4 aan (Vit Everts et al.

dicatie scherper is (fig 1) en 1986, naar Zonneveld 1982).

lokaal afwijkend gedrag van een

soort gerelativeerd wordt (Zonne—

veld 1988, Everts et al.1986).

Het WAFLO—model beperkt zich tot het aangeven van bet achteruitgaan van soorten

en zegt niets over nieuw verschijnende of zich uitbreidende soorten. Voor het

beoordelen van een ontwikkeling is dit erg suinmier. Verder gebruikt WAFLO voor

de standplaats—matrices vooral Ellenberg—getallen, die voor een ander gebied

(Midden Europa) ontwikkeld zijn. Dit heeft men echter onderkend en er vindt

monienteel nieuw onderzoek plaats naar de bruikbaarheid van deze indicatiegetal—

len.

ICHORS berekend hele response curves van soorten en niet alleen bet optimum,

rnaar Van Wirdum (1986) "betwij felt of bet momenteel in Nederland nog wel

mogelijk is om genoeg stabiele standplaatsen te vinden om nieuwe response

modellen te ontwikkelen, vooral voor zeldzame soorten". Daarnaast voorspelt

bet model alleen de kans dat soorten in de nieuwe situatie kunnen voorkomen

terwiji geen rekening gehouden wordt met de initiële situatie en de mogelijke

ontwikkeling (Van Wirdum 1986).

Door de systematische indeling met vaste klassegrenzen die in het Ecotopenmodel
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wordt gehanteerd (Udo de Haes &

Runhaar 1987), kunnen sterk var—

wante opna.men in verschillende

groepen terecht konien (figuur 2).

Dit betekent dat de soortensanien—

stelling am indelingscriterium

wordt losgelaten; vegetatiekundige

analyse blijft achterwege. Deze

toedeling van opnamen tot ecologi—

sche soortengroepen, grotendeels

gesteund door 'best professional
kenmerithiasse X2

judgement', gaat ten kost van het —-kerwnerk x

onderscheidend vermogen van hat
Figuur 2: Systematische indeling met

beschrijvingssysteem (Grootjans et vaste klasse—grenzen; stark verwante

al. 1987). Het Ecotopeninodel heeft opnamen kunnen in verschillende klas—
sen terechtkomen (Naar Udo de Haes &

hierdoor een te gering onderschei— Runhaar 1987).

dend vermogen orn effecten te be—

schrijven van processen die slechts

traag in de vegetatie tot uiting komen (bijv. ontwatering, luchtvervuiling),

grofschalige ingrepen kunnen met het ecotopensysteem wel goed beschreven worden

(Everts et al. 1986, Crootjans et al. 1987).

In geen van de dna modellen wordt informatie, die uit een opname te halen is,

over de ontwikkeling van de vegetatie op die lokatie in het venleden of in de

toekomst, gebruikt voor de voorspelling.

Deze informatie kan zowel in de vegetatie zeif zitten als in het systeem van

vegetatie en abiotiek. Informatie in de vegetatie kan in de von van naijiende

soorten gevonden worden. Dit zijn soorten die in de vegetatie voorkomen, tenwiji

de biotische en abiotische onistandigheden zodanig zijn dat men niet zou venwach—

ten de soorten te vinden. Ze hebben zich kunnen handhaven uit een vroeger op

die plek voorkomend vegetatiestadiuni. Voorbeelden van naijiende soorten geven

Both & Van Wirduni (1981) (Cladiuni nianiscus) en Events et al. (in prep.)

(Hippuris vulganis).

Voorbeelden van infonmatie in een systeem op een standplaats zijn:

— Hat aanwezig zijn van kalknijk grondwater in de bodem terwiji hat

oorspnonkelijke proces in bet landschap waardoor op die plek kalknijk grond—

water aanwezig is, niet meer functioneert (mond. med. R. Kemmers).

— Een verschil tussen de waarden van abiotisch factoren geindiceerd door de
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vegetatie en de gemeten waarden, doordat de vegetatie nog niet gereageerd heeft

op de veranderde abiotiek. Pigott (1982) noemt dit:

'Such complex systems (ecosystems) tend to be sluggish in their response

to changes whether they originate naturally or are applied experimentally,

so that the full response may not become evident for many years.'

Ook Van Hulst (1980) noemt dit verschijnsel, hier wordt het 'hysteresis'

genoemd:

'Hysteresis ... a way in which past events may influence future vegetation

change.'

Om voorspellingen te doen over vegetatieontwikkelingen lijkt het belangrijk

rekening te houden met deze inforxnatie.

1.4 Vraagstelling

Bovenstaande modellen lij ken geen van drieën voldoende vegetatiekundige kennis

te reproduceren die nodig is om goede vegetatievoorspellingen te doen: er wordt

met soorten gewerkt waardoor indicaties minder scherp zijn dan met vegetatie—

typen, indeling in groepen gebeurt niet op vegetatiekundige basis of

voorspellingen zijn te globaal. Hiervoor lijkt een nieuw concept nodig dat een

meer vegetatiekundige benadering volgt.

De vraagstelling die hiervoor gehanteerd wordt luidt:

— Is het theoretisch mogelijk om, vanuit een vegetatiekundige benadering,

vegetatieontwikkelingen na ingrepen in de hydrologie modelmatig te voorspellen.

Deze vraagstelling is zo breed dat een uitgebreide invulling in het kader van

dit onderzoek niet haalbaar is. In de komende hoofdstukken wordt eerst een

basisconcept geschetst en worden vervolgens enkele stappen uit dit concept nader

uitgewerkt.
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2. BASISCONCEPT

Het model zoals het zou moeten werken bevat veel kennis over het landschap

waarvoor het werkzaam is. 1-let is te omschrijven als een 'black box'. Bij een

input van een vegetatieopname en een bep. ingreep in de hydrologie doet het

model een voorspelling over de ontwikkeling van de vegetatie op die standplaats

zonder en met de ingreep. Door vergelijking van deze twee voorspellingen kunnen

de gevolgen van de ingreep ingeschat worden.

Het is niet de bedoeling dat het model voorspellingen voor gehele gebieden

geeft. Alleen voor specifieke plaatsen in een gebied kunnen met dit model

voorspellingen worden gedaan.

De irthoud van de 'black box' zou grofweg bestaan uit:

1. een vegetatietypologie

2. gegevens over de relatie tussen vegetatie en abiotische factoren (indicatie

van de vegetatietypen)

3. een successiemodel van de vegetaties

De stappen die in het model gedaan moeten worden zijn dan:

— herkenning van de vegetatieopname als een vegetatietype uit de typologie

— plaatsing van het vegetatietype in het successiemodel

— mogelijke ontwikkelingen van de vegetatie aangeven m.b.v. het successiernodel

— mogelijke ontwikkelingen na de ingreep afleiden uit de kennis over de

relatie tussen vegetatietypen en abiotiek.

— waarschijnlijke ontwikkelingen van de vegetatie voorspellen door vergelijking

van de mogelijke ontwikkelingen afgeleid uit het successiemodel en die uit

de ingreep.

Schematisch is dit weergegeven in fig. 3.
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3. KLASSIFICATIE VEGETATIEOPNA}!E TOT VEGETATIETYPE

3.1 Basisbeschriiving

Na de input van een vegetatieopname zou deze automatisch gekiassificeerd moeten

worden als een vegetatietype uit de typologie.

Basisvoorwaarde hiervoor is een vegetatietypologie die hiërarchisch opgebouwd

is, en qua precisie ongeveer tot op subassociatie—nivo (Westhoff & Van der

Maarel 1979) gaat.

3.2 Bestaande methodes, haken en ozen

Het indelen van vegetatieopnamen in een bestaande typologie gebeurt in de

praktijk op verschillende manieren.

De traditionele Braun—Blanquet methode werkt met ken— en differentiërende

soorten van de verschillende nivo' s van een hiërarchisch systeem, dat gebaseerd

is op floristische simulariteit (Westhoff & Van der Maarel 1979, Westhoff &

Den Held 1969). In principe is dit dus een geheel kwalitatieve methode.

De Scandinavische school gebruikt voor de kiassificatie het voorkomen van

dominante soorten in verschillende vegetatie—lagen en ook soms aspecten van

de vegetatiestructuur (Trass & Malmer 1973).

Dierssen & Dierssen (1985) geven aan dat voor moerasvegetaties de vegetatietypen

waar de verschillende scholen op ujt komen niet wezenlijk verschillen, maar

dat de nomenclatuur verwarrend werkt:

'There is no general difference between the Central European and the

Scandinavian approach in phytosociology. A classification becomes

complicated, as long as every author uses his own concept and names, which

he is normally keeping for his whole life. This seems to be primarily

a psychological and by no means a scientific problem.'

Een vegetatiekundige in het veld zal een vegetatie op een veel meer

geIntegreerde manier indelen: eerst een algemene indeling op het eerste gezicht

('Anschauende Urteilskraft' (Vahle & Dettmar 1988)), dan zal ie gebruik maken

van bep. differentiërende en kensoorten of —soortengroepen, en uiteindelijk

zal ook de bedekking van de verschillende soorten meespelen in de keuze voor

ean bepaald type.
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3.3 Beschrijving methode

Voor hat te ontwikkelen model zou een combinatie van classificatie—methodes

het meest geschikt zijn. Hiervoor is een simpele methode bedacht, die hieronder

beschreven wordt.

Uitgegaan is van een bestaande (lokale) vegetatietypologie met enkel de

relatieve frequentie van de soorten in de typen. Een opname, gemaakt in een

willekeurige schaal, moet ingedeeld worden in deze typologie.

Om grofweg te bepalen in welk deel van de typologie de opname geplaatst moat

worden is het volgende gedaan:

— Van 1k type is alleen gekeken naar die soorten die in meer dan 60% van de

vegetaties behorende tot dat type moeten voorkomen, de belangrijkste (ken— en

differentiërende) soorten van het type. De relatieve frequentie van deze soorten

(het deel dat werkelijk in de opname te vinden is) wordt voor elk type berekend.

Als een type dus 12 belangrijke soorten heeft (>60% zie boven) en van deze

soorten komen er 8 in de opname voor, wordt er voor dit type een percentage

van 67% berekend.

— Types waarvoor dit percentage 50% is worden geselecteerd. Als deze niet

aanwezig zijn moeten lagere percentages (30—50 of zelfs 20—30%) worden

geselecteerd. Wannéér de keuze moet worden gemaakt naar lagere percentages te

gaan kan op dit moment nog moeilijk geformaliseerd worden. In ieder geval moeten

er nieerdere gevallen over blijven, omdat niet altijd de hoogste het best

passende type is (voorbeeld: van een type met 4 belangrijke soorten kan 50%

(=2) voorkomen, terwiji van een type met 15 belangrijke soorten slechts 47%

(=7) voorkomt; toch zijn er dan veal meer soorten waarop dit gebaseerd is en

dat kan veel belangrijker zijn).

Van de geselecteerde typen worden differentièrende soorten of soortengroepen

tussen die typen bepaald. Dit zijn de soorten of soortengroepen die in het ene

type wel als belangrijk worden beschoud en in het andere type niet of

nauwelijks voorkomen. Door vergelijking van enkel de geselecteerde typen zijn

deze goed af te leiden.

Als dit samen met het voorkomen van de soorten(groepen) in de opname niet tot

een duidelijke indeling van de opnaine in een vegetatietype leidt, vindt een

weging plaats van (getransformeerde) bedekkingen van de differentiërende soorten

in de opname. Hoe dit in het model zou moeten gebeuren is nog niet duidelijk.

In geval van hoge bedekking van een enkele (differentiërende) soort moet het

geen probleern opleveren ow dit te herkennen. Als het erg onduidelijk blijft
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moet worden gekozen voor een combinatie van typen.

3.4 Test aan de hand van typologie

Om te testen of daze methode bevredigende resultaten geeft en voor welke

situaties er problemen ontstaan is een beperkte test uitgevoerd.

Hiervoor is de vegetatietypologie van de Drentse Aa (Everts & De Vries in prep.,

zie bijiage) gebruikt en negen opnames van inoerasvegetaties (Utrechtse

Vechtplassen, NW Overijssel, Zuidlaardermeer)(zie bijiage).

De resultaten an de indelingsinethode zijn weergeven in tabel 1 a en b.

In vier gevallen ward direct een groepje typen met percentages boven de 50%

duidelijk. Deze opnainenkondenm.b .v. differentiërende soortengroepen duidelijk

op een of een combinatie van twee typen worden ingedeeld.

Ook de opnamen met lagere percentages konden met deze methode redelijk goed

in een type worden ondergebracht. Deze 'passen' dan alleen minder goed, maar

er is geen beter passend type in de typologie,

Ook met de tabel van hat Kapenglop (geen echte typologie) is een test van de

methode uitgevoerd. Hier werd duidelijk dat doordat de verschillen tussen van

de typen in de tabel relatief klein zijn, vooral met weging (naar bedekking)

van differentiërende groepen moest worden gewerkt.
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Tabel la: resultaten van do indelingsinethode: rd. frequentie per type, vetgedrukt zijn do geselecteerde typen. Zie bijiage
voor vegetatieopnaxnen en vericlaring codes,

Vegetatietype
GLY SCL TLA SPR CiC CEL CG CDI CAQ PEA EQU CLA CDA GCA CR0 CAN VFI SEN SCI ANG C-M JA A1R FEC LOG L-P 530 540 LOL

0 0 0 0 0 0 0 20 14 20 0 0 0 16 0 25 0 29 31 38 7 23 40 50 43 70 75 36 60

0 0 33 25 29 22 0 10 0 20 17 17 14 11 0 0 0 12 13 13 7 4 7 0 7 0 0 18 0

100 50 33 50 29 22 0 30 43 40 50 50 38 21 17 0 50 12 25 19 0 7 7 0 7 0 0 27 0

0 0 33 50 14 11 0 10 14 0 33 33 33 21 33 25 0 12 13 19 67 12 13 25 14 20 25 18 20
0 0 33 50 43 22 50 20 14 20 17 17 14 21 0 0 0 6 13 6 7 4 7 0 7 10 13 18 20

0 0 0 02911 01014 04242331617 050 6 6 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 33 50 14 33 0 30 43 0 58 58 52 32 33 0 50 18 19 19 13 4 0 0 0 0 0 9 0

100 50 33 50 29 44 0 70 71 80 17 25 24 42 8 0 0 29 44 38 Q 8 13 0 14 10 13 27 40

0 0 050 022 010 04025252416 0 0 0 6 6 6 0 4 6 0 71013 920

Tabel Th: resultaten van de indelingsmethode: differentiörende soorton tussen de geselecteerde typen. In vet gedrukt staan
de aanwezige soorten in de opname, ala eon type vetgedrukt is, is daarvoor gekozen, onderstreept is een minder duidelijke

keuze.

Scirpus Lacustris

Ranunculus lingua, Siuin lat.ifolium

Carex disticha

11

Opn.nr
6006
4682
4450
4293
4123
3008
46
41
21

Opn.nr: Veg.typen: Diff. soor.ten (Bedekking):
6006 L-P Lo1is pereme (2), Trifoliuin repens, Plantago major, Riaex obtusifolius (2)

530 Bromus mollis, Rex acetosa (15)
LOL Festuca pratensis, Alopecurus geniculatus
diff. voor en 530 t.o.v. LOL : Cerastium fontanum, TaraxacE officinale (2), Stellaria media (2)

4682 TLA Mentha aquatica (2)
SPE Phragmites australis, CaLaxnagrostis canescens, Galiuxn palustre
dC Cicuta virosa (30), Iris pseudacorus, Scutellaria galericulata, Carex rostrata
in subtabel Phragmition wel duidelijk passend type

4450 GLY
SCL
Spli
CAQ
PEA

CLA
CDA Carex data, Carex nigra, Jmcus subnoduioau (30), Carex diandra
VFI
diff. voor GLY, SCL, CAQ en PEA t.o.v. de rest: Glyceria maxima (15)
diff. voor CAQ, PEA en CDA t.o.v. de rest: Phalaris arundinacea
diff. voor CAQ en CDA t.o.v. de rest: Carex aquatilis
diff. voor SF5, CLA en t.o.v. do rest: Phragmitea australia (4), Rumex hydrolapathum
diff. voor CAQ, CLA en CDA t.o.v. do rest: Equisetn uluviatile (2)
diff. voor CLA en CDA toy. de rest: Lysimachia thyrsiflora (2), Potentilla palustris (40), Menyanthes trif.
diff. voor CLA en CDA t.o.v. de rest: Carex lasiocarpa
diff. voor , en VFI t.o.v. do rest: Filipendula ulnaria

4293 SF5 Phranites australis (2), Calaxnagrostis canescens, Rurnex hydrolapathuzn, Gaiian palustre (2)
C—M A&rostis canina (2), Bydrocotyle vulgare (3), Cirsium dissectin (10), Melinia caerulea (35), Succisa

pratensis, Carex panicea (35), Potentilla erecta (2), Salix repens, Cirsimn palustre (2), Lotus
uliginosus, Equisetum palustre, Galiin uUginosun (2), Filipendula ulisaria, Bolcus lanatus (2)

4123 SPH Phragmites austrelis, Galiizn palustre (2)
CjC Typha latifolia, Cicuta v-irosa (2), Iris pseudacorus, Scutellaria galericulata (2), Carex rostrata
CG Carex acute (15), Filipendula ulinaria

diff. voor en t.o.v. : Risex hydro1apath (2)
3008 EQU Typha latifolia, Ranunculus lingua (2), Berula erecta

CLA Carex punotata, Caitha palust.ris
CDA Carex equatilis, Phalaris arundinacea, Carex elata, Carex diandra (2), Juncus subnoduiosus (10), Carex

nigra, Lysimachia vulgaris, Lythrum 5alicaria, Cardamine pratense
'ff1

diff. voor CLA en CDA t.o.v. EQU en VFI: Carex lasiocarpa (35)
diff. voor CLA, CDA en 'IFI t.o.v. EQU: Filipendula ul,naria

46 EQU Typha lat., Ranunculus lingua (+), Berula erecta
CLA Carex punctata, Caitha palustris(+)
DA Carex aquatilis, Phalaris arundinacea, Carex elate (2), Carex diandra (3), Juncus subnoduiosus (+),

Carex nigra, Lysirnachia vulgaris, Lythrum salicaria, Cardnine pretense (+)
diff. voor CLA an CDA t.o.v. EQU : Carex lasiocarpa (1-), Filipendula ulinaria

41 GLY
CDI

PEA
diff. voor en t.o.v. GLY en PEA: Carex aquatilia (5+)
dif 1. voor CDI, Q en PEA t.o.v. GLY: Phaleria arundinacea (a2)

21 SF5 Rurnex hydrolapathum.
PEA Phalaris arundinacea, Cardamine pretense, Poa trivialis (m4)
Eon duidelijk Alnion, wat. niet in de typologie voorkomt.



3.5 Resultaten en discussie

De methode lijkt op het eerste gezicht bruikbaar te zijn. Wel zijn er situaties

te bedenken waarbij problemen kunnen optreden:

— bij heel fragmentaire vegetaties kan vaak niet op een enkel type worden

uitgekomen, maar op een hièrarchisch hoger geplaatste groep. Dit zijn de

rompgemeenschappen ('fragmenten' volgens Westhoff & Den Held 1969: verarmde

vormen van een associatie).

— bij de test werden opnamen die niet uit het gebied van de lokale typologie

kwamen gebruikt, natuurlijk zijn er dan situaties die niet voorkomen in de

typologie. -

— bij een typologie met een erg laag hierarchisch nivo van vegetatietypen moet

relatief veel met (weging) van differentiërende soortengroepen worden gewerkt.

Dit kan in fragmentaire vegetaties, waar veel differentiërende soorten niet

inzitten, betekenen dat een vegetatie niet duidelijk in de typologie geplaatst

kan worden (rompgemeenschap, zie boven),

Naijling wordt door deze methode niet of nauwelijks herkend. Naijling is

belangrijk voor plaatsing in het successiemodel, omdat het iets aangeeft over

de ontwikkeling van de vegetatie. Vaak zullen naijlende soorten(groepen) al

in de vegetatietypen opgenomen zijn. Een enkele keer zal het echter net de

doorsiag geven in de keuze voor de te verwachten ontwikkeling. Misschien zouden

enkele belangrijke soorten voor de interpretatie apart bemerkt moeten worden,

als ze voorkomen in een type waar ze normaal niet in voorkomen. Dit zou bet

beste werken als terugkoppeling van het successiemodel: is bet voor de

ontwikkeling belangrijk om te weten of een bep. soort of groep soorten naijlt,

kan op die soort apart gecheckt worden.
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4. INDICATIEWAARDE VAN VEGETATIETYPEN

4. 1 Basisbeschri1vin

Aan een vegetatietype moet in het model een bepaalde abiotische indicatie worden

toegekend. Dit moeten de waarden zijn van de belangrijkste abiotische factoren

die een correlatie hebben met de aanwezigheid van het vegetatietype. Met behulp

van deze relaties tussen vegetatie en abiotische factoren kunnen mogelijke

ontwikkelingen na een ingreep worden afgeleid.

4.2 Bestaande methodes, haken en ogen

Met de indicatiewaarde van vegetaties is op verschillende manieren om te gaan.

Een heel praktische invulling geeft de boer die zegt in het pikkedonker de beste

grond te herkennen door op zijn sokken door bet weiland te lopen, omdat hij

weet dat Cirsiuni arvense alleen groeit op de beste grond (Zonneveld 1988). De

Graaf (1978) geeft een overzicht van het gebruik van botanische gegevens voor

de indicatie van bet abiotisch milieu.

Clements (1928) beschreef een zeer vergaande indicatie n.l. het oecologische

deterininisme. Dit bleek te vergaand, wel was men bet er over eens dat vegetaties

een indicatieve waarde hebben. Grime & Lloyd (1973) bepaalden indicatiewaarden

van soorten en niet van plantengemeenschappen, omdat 'deze moeilijker te

herkennen zijn en bovendien niet constant van samenstelling zijn, zeker nu de

menselijke invloed op de vegetatie steeds groter wordt'. Willmanns (1973) wees

er op dat de indicatiewaarde van een soort afhangt van zijn concurrenten en

daarom niet absoluut is, maar slecbts geldt binnen een bepaald gezelschap.

Ellenberg (1968) schrijft ook dat het niet waar is dat een plantengemeenschap

vooral bestaat uit optimaal voorkomende soorten, wel uit optimaal voorkomende

soortencombinaties.

Ellenberg (1974) maakte zijn 'oecotafel' door soorten in te delen in klassen

van bepaalde milieufactoren, gebaseerd op opnamemateriaal en literatuurgegevens.

Indicatie van een vegetatie werd bepaald door de gemiddelde waarden, evt.

gewogen naar de bedekking, van de soorten. Ter Braak & Gremmen (1987) toetsten

de Ellenberg—vochtgetallen met eigen metingen. Zij merkten op dat deze getallen

over het algemeen zeer bruikbaar waren, hoewel sommige interacties van andere

13



milieuvariabelen met vocht niet in de getallen terug te vinden waren.

De abiotische kerunerken waarop binnen het ecotopenmodel (Runhaar et al. 1987)

soorten worden ingedeeld zijn verdeeld in categorieen. 'Vochttoestand' is

bijvoorbeeld ingedeeld in water, nat, vochtig,droog en evt. voor grote

fluctuaties wissel—droog. De indeling is gebaseerd op literatuurgegevens,

indicatiewaarden—lijsten, opnamegegevens endeskundigenoordeel. Soortenworden

niet alleen bij hun optimum ingedeeld, maar bij een groot deel van hun

oecologische amplitude.

Het werken met responsiecurves i.p.v. alleen met een optimum lijkt aantrek—

kelijk. In het ICHORS—model (Barendregt et al.1986) wordt dit toegepast. Van

momenteel nog marginaal voorkomende vegetaties knnen nieuwe responsiecurves

echter afwijken van de echte responsie (verschoven optimum, zie inleiding (Van

Wirdum 1986)). Vanuit literatuurgegevens zijn maar zelden voldoende gegevens

om responsiecurves af te kunnen leiden.

4.3 Beschrilvinz methode

Gekozen is te werken met soor— soortengroep A —l w
I

a.
tengroepen op vegetatiekundige

I

manier afgeleid (Doing 1962). soortengroep B —

Soortengroepen hebben een nau— -

were indicatiewaarde dan soor—
soortengroep c —

ten (Ellenberg 1968, Willmanns
>

1973, Everts et al. 1986). Een
soortengroep D — 0)

systeem met soortengroepen W

werkt flexibel en is prakti—

scher dan met vegetatietypen

(fig. 4). Figuur 4: Een indicatiesysteem met soor—
tengroepen is flexibel, een nieuw vegeta—

Soortengroepen kunnen aan de tietype toe—voegen kan makkelijk met de

hand van een typologie gedefi— bestaande informatie in de soor—
tengroepen.

nieerd worden. Vaak zullen ze

bestaan uit ken —en differenti—

ërende soorten van een bep. subassociatie.

De belangrijkste abiotische factoren die de indicatie van een soortengroep

bepalen zijn volgens Everts & De Vries (in prep.) vocht, pH en trofiegraad.

De vochthoeveelheid kan het beste worden weergegeven in duurlijn—patronen van
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het grondwater over het jaar, omdat zowel standen als fluctuaties belangrijke

factoren zijn voor de vegetatie.

De indicatiewaarde voor deze factoren van een soortengroep moet in optiinale,

zo mm mogelijk menselijk beInvloede, standplaatsen bepaald worden, omdat dan

de oecologische betekenis maximaal is. Voor soortengroepen die alleen in men—

selijk beInvloede situaties voorkomen is dit natuurlijk niet mogelijk.

Voor vegetaties die niet of nauwelijks optimaal voorkomen betekent dit dat zo

mogelijk gebruik moet worden gemaakt van literatuur over een optimale

standplaats in het verleden of in een ander gebied.

In de typologie wordt gewerkt met vegetatietypen, die elk bestaan ujt een aantal

soortengroepen. In het model moet dus een weging van de indicatie van de

soortengroepen plaatsvinden om tot de indicatie van het vegetatietype te komen.

Hierbij zullen niet alle soortengroepen even belangrijk zijn, de ene

soortengroep zal een belangrijkere indicator zijn dan de andere. Hoe dit verder

ingevuld inoet worden is nog onbekend.

4.4 Uitproberen aan de hand van gegevens Schiermonnikoog

Door de beperkt beschikbare tijd kon geen uitgewerkte test van deze methode

worden uitgevoerd. Beschikbaar was het schema van de primaire duinvalleien

(Grootjans et al. 1988, fig,5). Dit is niet opgezet om de indicatie van de

verschillende groepen precies weer te geven, de assen zijn ook niet geheel

lineair. Verder is hier niet gewerkt met een trofie—as, maar met een tijd—

as, die echter in dit geval deels hetzelfde beeld geeft omdat hier in de tijd

vooral opbouw van organisch inateriaal een rol speelt.

Daarnaast is gewerkt met de vegetatietabel van het Kapenglop en zijn

soortengroepen van de nat/vochtige vegetaties geplaatst in een tweeassig (vocht

en pH) stelsel (fig.6). Dit blijkt een uitvergro—ting van de Caricetum trinervi—

nigrae groep en de overgangen van Samolo—Littorelletum en Schoenetum en naar

Junco Molinion—vegetaties in het andere schema. De Caricetuni trinervi—nigrae

en de Phragrnition groep komen over de hele range van dit schema voor. Daarbinnen

vindt diffe—rentiatie plaats door de andere groepen.

Het blijkt dus dat als de soortengroepen op een lager hiërarchisch nivo

gedefinieerd zijn, de indicatie preciezer kan zijn. Wel moet men dan ook met

steeds nieer overlap tussen groepen rekening houden.

Weging van de indicaties van de verschillende groepen op een systematische

rnanier levert wel problenien op. Soms betekent het voorkomen van een groep alleen
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jets voor de indicatie in het verleden en niet op dit moment (naijling).

4,5 Resultaten en discussie

Het systeem met indicatie van soortengroepen lijkt te kunnen werken, maar kon

binnen dit projekt niet of nauwelijks getest worden. Twee punten in de methode

lij ken problemen op te kunnen leveren:

— de indicatieve waarde lijkt bepaalt te worden door het hiërarchisch nivo van

de soortengroepen (Everts et al. 1986), Precieze voorspellingen zouden dan

eenlaag nivo van soortengroepen en indicatiewaarden eisen. Dit zou kunnen in

de vorm van een uitvergroting van een grover model, voor heel precieze indicatie

zouden dan soms soortengroepen zelfs onder het subassociatie—nivo moeten

worden gedefinieerd.

— weging van indicatiewaarden van verschillende soortengroepen in een

vegetatietype is niet eenvoudig. Voor zover hier geen bevredigende oplossing

voor gevonden is kan een toetsing plaatsvinden van de indicatie die door weging

in bet model wordt berekend en de abiotische gegevens die bij een opnanie gemeten

zijn. Soms is juist de informatie over de indicatie van de verschillende

soortengroepen belangrijker dan de uiteindelijke abiotiek. Een voorbeeld hiervan

is bet voorkomen van een droogte—indicatieve soortengroep is een verder

duidelijk nat—vochtige vegetatie. Deze informatie duidt op een mogelijke

verstoring, maar na weging zal bet vrijwel wegvallen. Dit zou bijv. goed kunnen

worden weergeven in een spectruni, waarin bijv. aangeven staan hoeveel natte,

vochtige, droge etc. soortengroepen er in het vegetatietype aanwezig zijn.

Ook als wel de indicatie van vegetatietypen bekend is blijft vergelijking met

de gemeten abiotiek interessant voor interpretatie van de ontwikkeling van de

vegetatie; als de abiotiek niet overeenkomt met de verwachting kan dat betekenen

dat er een ontwikkeling gaande is of zal gaan plaatsvinden,
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5. SUCCESSIEMODEL

5. 1 Basisbeschrijving

In bet model staat een successieniodel centraal. Na inpassen van de opname in

het model moeten mogelijke ontwikkelingen van de vegetatie hierin te vinden

zijn. In combinatie met mogelijke ontwikkelingen na de ingreep die vanuit de

kennis over de indicatie van de vegetatietypen zijn afgeleid, kunnen

waarschijnlijke ontwikkelingen worden voorspeld.

5.2 Bestaande successiernodellen, haken en ogen

Successie is al sinds bet begin van deze eeuw een belangrijke theorie in de

oecologie. Opvallend is daarom dat er nog altijd veel discussie over

plaatsvindt. McIntosh (1980) geeft een overzicht van deze discussie.

De belangrijkste tegenstelling in de discussie is terug te voeren tot Clements

en Gleason. Clements (1928) zag successie als een holistisch gebeuren, een

universeel, orderlijk proces van vooruitgang van een gemeenschap om zijn milieu

onder contrôle te krijgen en te stabiliseren. Gleason (1917) had een

reductionistische benadering: hij zag successie als een ontwikkeling, niet in

édn bepaalde richting, maar gestuurd door bet gedrag van individuele planten

die elk hun milieu bepaalden.

In de loop van deze eeuw werden veel nieuwe termen gemntroduceerd in de

discussie, die niet allemaal evenveel betekenden voor de successietheorje.

Van Egler (1954) komen de termen 'relay floristics' en 'initial floristics'.

Dit is een onderscheid tussen successie waar een opeenvolging van vegetaties

en successie waar een opeenvolging van dominanties (terwiji de soorten van de

climax al vanaf het begin aanwezig zijn) optreedt. Dit onderscheid komt echter

erg overeen met het onderscheid tussen primaire en secundaire successie.

Opvallend is dat degenen die een algemene successietheorie verwerpen en een

meer populatiegerichte benadering hebben, dit vaak baseren op ofwel onderzoek

in bosgebieden in gematigd klimaat (o.a. Horn 1974), ofwel onderzoek in 'old

fields'(o.a. Drury & Nisbett 1973).

Whittaker & Levin (1977) schrijven:

'Time has dealt unkindly with generalizations about succession... Drury

& Nisbett (1973) show how, under further observation, the generalities
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of succession become raveled into increasing numbers of exceptions and

divergent complications.'

McIntosh (1980) schrijft:

'The restriction in the recent papers on succession of the scope of

consideration of a phenomenon is a retreat from the difficulty of

transferring generalizations from secundary succession in temperate

forested areas to other areas which don't fit them.'

Toch blijft successie een bruikbaar concept om de ontwikkeling van vegetaties

te beschrijven en te analyseren. In hoeverre men dit dan uiteindelijk successie

noemt is eigenlijk niet relevant voor ons model.

5.3 Beschriivinz successieinodel

In het model willen we de ontwikkeling van de vegetaties in een successiemodel

weergeven.

Hiervoor is gekozen omdat ontwikkelingen van vegetaties, naast sturing door

de abiotische factoren, ook door factoren als concurrentie beInvloed worden.

Daarnaast kunnen er ook reeksen van vegetatietypen met toenemende menselijke

beInvloeding in het successiemodel worden opgenomen.

Vegetatieontwikkelingen lijken meer waarde te hebben dan berekende ontwikkelin—

gen (zoals in het ICHORS—model: bij een bepaalde situatie horen bepaalde

soorten; bij een verandering in situatie wordt een nieuwe soortensamenstelling

berekend) (Van Wirdum 1986).

In dit model moeten alle vegetatietypen uit de typologie aanwezig zijn. Het

model bevat kennis over de mogelijke ontwikkelingen van bepaalde vegetatietypen

naar andere vegetatietypen.

Deze informatie zal grotendeels moeten komen uit waarnemingen in de tijd van

permanente kwadraten en herhaalde karteringen (uit eigen onderzoek en uit de

literatuur), aangevuld met gegevens over de verspreiding van vegetatietypen

in de ruimte.

5.4 Discussie

Het successiemodel is een centraal punt van ons model. Over de invulling ervan

zijn echter slechts ideeèn, die nog niet in praktijk zijn uitgewerkt.
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Een vraag kan zijn of het wel mogelijk is zo'n successiemodel te maken. Er

bestaan niet zoveel modellen op dit vegetatiekundige nivo. Voorbeelden zijn

die van de Drentse Aa (Everts & De Vries in prep.), van verlandingsvegetaties

in Noord West Overijssel (Segal 1965) en van de Waddeneilanden (Westhoff 1947).

Voor het samenstellen van zo'n model is veel inzicht in een landschap nodig.

Of ook op bovenregionale schaal zo'n successiemodel te maken is, is maar de

vraag. Regionale invloeden zouden dan op een of andere manier gescheiden moeten

worden; als men bijvoorbeeld met het Vechtplassengebied werkt zouden Carex

aquatilis—typen er niet in voor moeten komen. Misschien zouden deze regionale

invloeden in deel—successiemodellen moeten functioneren.

Om goede voorspellingen te kunnen doen met een successiemodel zal het termijn

waarop bepaalde ontwikkelingen zich voordoen ook bekend moeten zijn.. Om deze

gegevens te verzamelen is onderzoek in de tijd dus onontbeerlijk.

6. DISCUSSIE

Een model zoals het ons voor ogen staat lijkt voor zover onderzocht theoretisch

mogelijk te zijn. Het zou een soort kennismodel worden, dat op een systematische

manier gebruik maakt van aanwezige kennis.

De kennis die nodig is voor het model lijkt de grootste rnoeilijkheid. Slechts

van een beperkt aantal gebieden is genoeg bruikbare informatie over vegetaties,

hun indicatie en hun ontwikkeling. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Drentse A

(Everts & De Vries in prep.) en voor de Waddeneilanden (Westhoff 1947).

Moet bet basisconcept zoals bet in hoofdstuk 2 geschetst wordt veranderd worden?

Reeds in de vorige hoofdstukken is ter sprake gekomen dat in een opname

informatie over de ontwikkeling in bet verleden en eventueel de toekomst kan

zitten (in de vegetatiesamenstelling of in het systeem). Deze essentiële

informatie moet in het model meegenomen worden. Oin het naijlen van soorten te

kunnen herkennen is een terugkoppeling nodig tijdens de plaatsing in het

successiemodel naar de vegetatieopname. Als een vegetatietype in het

successiemodel geplaatst wordt kan d.m.v. het checken op naijiende soorten de

preciezere plaats in het success iemodel bepaald worden. Vaak zal dit niet nodig

zijn omdat naijiende soorten al in het vegetietype ineegenomen worden, De

informatie die eventueel in het abiotische systeem zit kan door confrontatie
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van de indicatie van het vegetatietype in de huidige situatie met de gemeten

abiotische waarden gebruikt worden. Als deze verschillen kunnen vanuit de

relatie vegetatie en abiotiek (kennis indicatie) mogelijke vegetatieontwikkelin—

gen aangegeven worden. Deze zouden nioeten worden vergeleken met de mogelijke

vegetatieontwikkelingen die vanuit het successiexnodel voorspeld worden. De

doorsnede hiervan zijn de waarschijnlijke vegetatieontwikkelingen. Deze

interpretatie van de abiotische situatie kan in de procedure met ingreep beter

worden uitgevoerd in abiotische (hydrologische of bodemkundige) modellen, die

de ingreep moeten vertalen in een toekomstige abiotische situatie.

De schema's waarin dit is uitgewerkt staan in figuur 7.

Is het wel zinvol voor vegetatiekundigen zo'n model te maken? Het is maar de

vraag of tegen de tijd dat het model werkzaam is, het nog wel wetenschappelijk

interessant is. Maar juist de ontwikkeling, waarin men gedwongen wordt het

werken en de kennis van vegetatiekundigen systematisch in het model te vangen,

is de zinvolle periode.

Wat zijn concreet de verschillen tussen het hier beschreven model en de

bestaande inodellen?

— het werkt niet met soorten maar met vegetatietypen en soortengroepen (i.t.t.

WAFLO, ICHORS en het Ecotopenmodel).

— indeling in typen gebeurt alleen op vegetatiekundige basis (i.t.t.

Ecotopenmodel).

— de bepaling van indicatiewaarden van vegetatietypen wordt niet alleen

gebaseerd op literatuur (WAFLO) en niet alleen op gemeten abiotiek (ICHORS).

De soms moeilijk af te leiden relatie tussen vegetatie en abiotische factoren

zal echter waarschijnlijk ook bij de ontwikkeling van dit model nog voor veel

problernen zorgen.

— het model werkt met een successieinodel, zodat informatie over de verandering,

de oude en de nieuwe situatie aanwezig is. Dit in tegenstelling tot WAFLO dat

alleen informatie kan geven over evt. verdwijnende soorten en ICHROS dat de

nieuwe situatie berekend zonder rekening te houden met de oude situatie en de

verandering (Reynen &Wiertz 1984, Barendregt et al. 1986, Runhaar et al. 1987).

Ook inforrnatie in een opname over de ontwikkeling op een bep. plaats kan d.m.v.

het successiemodel benut worden.
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Waarom wordt het hier beschreven model geen expert systeem genoemd? Voor expert

systemen bestaan verschillende definities. De ineest vergaande definitie

beschrijft een systeem dat d.m.v. heuristische redeneringen met onzekerheden

met kennis omgaat. Zulke expertsystenlen zijn erg moeilijk te maken. Andere

expertsystemen zijn zo genoemd omdat ze complexe materie goed kunnen doorzien

zonder dat ze dit echt heuristisch gebruiken (Swaan Arons & Van Lith, 1984).

In het beschreven model is de kennis zoveel mogelijk gesystematiseerd. De naam

kennismodel is verkozen boven die van expert systeem, omdat deze verwarrend

kan werken.
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BIJLAGE 1

De gebruikte vegetatietypologie wordt gepubliceerd in het proefschrift van
Everts & De Vries en is nog nie.t verschenen. anaf oktober 1989 is. deze op te
vragen bij:
Lab. voor Plantenoecologie
Postbus 14
9750 AA Haren

Tabel 1: veget,atietypen in de typologie

GLY - Glycerietum maximee
SCL - Scirpetum lacustris
TLA - Typhetum latifoliae
SF5 - Scirpo-Phraginitetuin
CiC - Cicuto-Caricetum pseudocyp
CEL - Caricetum elatae
CG - Caricetum gracilis
CDI — Caricetum distichae
CAQ - Caricetuzn aquatilis
PHA - Phalaridetuin arundinacea

EQU - Gemeenschap van Equisetum fluv.
CLA - Caricetum lasiocarpa
CDA - Caricetum diandrae
GCA - Gemeenachap van Carex aquatilis
CR0 — Caricetum rostratae
CAN — Caricetum nigree
WI - Valeriano-Filipenduletum
SEN - Senecioni-Brometum racemosi
SCI - Scirpetum sylvatici
ANG - Angelico-Cirsietum olerarei

C-N - Cirsio-Molinietum
JA — Juncetum acutiflori
ARR - Arrhenatheretum elatioris
FEC - Festuco-Cy-nosuretwa
LOC - Lolio-Cy-nosuretum
L-P - Rompgem. van Loliuzn perenne
530 - Rornpgem. van Holcus lanatus
540 - Rompgem. van Solcus lanatus
LOL - Ranunculo-Alopecuretum

Tabel 2; gebruilcte opnaxnen

Opnamen uit bet. Oostelijk
5006
Bromu5 hordeaceus ssp.h.
Hoicus lanatus
Poa trivialis
Ranunculus repens
4682
Alisma plantago-aquatica
Cardamine pratensis
Ceratophylluxn dernersuxn
Epilobium hirsutum
Hydrocharis morsus—ranae
Lemna trisulca
Lysimachia thyrsiflora
4450
A8rostis stolonifera
Potentilla paLustris
Glyceria maxima
Juncus subnodulosus
Menyenthes trifoliata
4157
Carex echinata
Carex lasiocarpa
Carex pulicaris
Cirsiuzn dissectum
Drosera rotundifolia
Galium uliginosum
Hydrocotyle vulgaris
Lythrum salicaria
Nenyant.hes trifoliata

10 Rumex crispus
80 Stellaria media
2 Cerastium fontanum
10 Lolium perenne

7 tlyosotis palustris
2 Rumex hydrolapathum
2 Typha angustifolia
7 Alnus glutinosa
2 Carex pseudocyperus
2 Cicuta virosa
2 Sottonia palustris

8 Phraginites australia
40 Galium palustre
15 Calliergon giganteum
30 Cardamine pratensis
5 Equisetum fluviat.ile

2 Potentilla erecta
2 Valeriana dioica
2 Carex oederi ssp.oederi
10 Salix x mul.tinervis
3 Galiuin palustre
2 Sphagnum
3 Carex hostiana
10 Carex panicea
2 Carex rostrat.a

2 Ranunculus acri5
2 Rumex acetosa
2 Rumex obtusifolius
2 Taraxacuin officinale

Lea minor
Lycopus europaeus
Mentha aquatica
Nymphaea all,a
Berula erecta

4 Iris pseudacorus
2 Lysimachia thyrsiflora
5 Oenanthe fistulosa
2 Stellaria palustris
2 Amblystegium riparium

3 Holcus lanatus
2 Juncus subnodulosus
2 Kentha aquatica
2 Molinia caerulea
2 Pediculari palustris
90 Poe pratensis
2 Berula erecta
35 VioLa palusiris
3 Agrost.is canina

2

15

2

2

2
4

2

2
2

2
2
3

2
2

2
2
2
35
2

2
3

2
2

Vechtplassengebied (opnameschaal; percentuele bedekking)

45
2
4

2

4

30
2
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Myrica gale
P3ragmites australia
4123
Alnus glutinosa
Cardamine amara
Carex pseudocyperus
Cicuta virosa
Epilobium hirsutum
Hypericum tetrapterum
Lycopus europaeus
Mentha aquatica

3008
Carex diandra
Cicuta virosa
Equisetum fluviatile
Iris pseudacorus
Lycopus europaeus
Menyanthes t.rifoliata
Ranuriculus lingua

2 Cirsium palustre
2 Erica tetralix

15 Poa trivialis
2 Scutellaria galericulata
3 Solanum dulcamara
2 Galium palustre
4 Calystegia sepium
2 Carex acutiformia
2 Carex riparia
2 Thelypteris palustris

2 Urticularia minor
2 Salix x multinervis
3 Scorpidium scorpioides
2 Carex lasiocarpa
2 Potentilla palustris
60 Hydrocotyle vulgaris
2 Juncus subnodulosus

2 Taraxacum officinale 2
2 Au].acomnuium palustre 2

Eupatorium cannabinum 2
Lemua minor 2
Lythrum salicaria 2

Peucedanum palustre 2

Rumex hydrolapathum 2

Senecio aquaticus 2

Utricularia vulgaris 2

Plagiothecium denbiculatu2

Lysiinachia thyrsiflora
Peucedanum palustre
Stellaria palustris
Utricularia vulgaris
Chara connivens

3
2
2
2
3

Opnamen uit Noord West Overijaael (46),het Zuidisardermeergebied (41)
Blanquet (46) en Londo (41 en 21)) -

46
Alnus glutinosa + Menyanthes trifoliata 3
Cardamine pratensis + Pedicularis palustris 1

Carex elata 2 Ranunculus lingua +
Carex rostrata 1 Scorpicliuin scorpioides 5

Equisetum fluviatile 1 Caltha palustris var.p. +
Galium palustre sap. el, + Carex diandra 3

Juncus stiboduLosus + Carex lasiocarpa +
Lysimachia thyrsiflora 1 Cirsium palustre +
41
Alopecurus geniculatus p1 Phalaris arundinacea a2
Caitha palustris var.p. 5+ Stellaria palustris al
Carex aquatilis 5+ Calamagrostis canescens 2

Glyceria maxima a2 Cardaxnine pretense al
Lysimachia nuninularia rl Galium palustre ssp.el. al
21
Alnus glutinosa 6 Poa trivialis m4
Bromus ramosus p1 Sorbus aucuperia ri
Carex elate p1 Betula pubescens p1
Dryopteris carthusiana p1 Calamagrostis canescens 1

Holcus mollis p1 Dryopteris dilatata a2
Lysimachia vulgaris al Thelypteris palustris al

Eriophorum gracile
Juncus articulatus
Liparis loeselii
Hentha aquatica
Myrica gale
Phragmites australis
Campyliuxn atellatuxn

Lysimachia thyrsiflora
Phragmites australis
Quercus robur
Sphagnum 3

2
2
2
2
2
15
45
10

3

2
85
35
3
2
10

en de Barense Wildernis (21) (opnameschaal: Braun-

2
+
+
+
+
+
+

ri
ri
al

Lychnis flos-cuculi
Myosotis palustris
Poa trivialis

2
ml
rl
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