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INLEIDING
Natuurbescherming en,natuurbehoud hebben tot doel de bescherming

en het behoud van de n ~ t u u r 1 ~i k ,9 hul p b ron n en,
van florap falille., bodem, water en oecosys,temen tegen de schadelijke
neveneffekten iran de aktiviteiten van de mens"

"0..0 het streven naax beh~ud van een maximale differentiatie
in de natuur 1 haar een ::'0 groot mogelijKe" ek'c1'è1ple", dus naar
een tegel1gaan va,1 de nivellerir.g die haar ui tdrukkj.ng vindt in
de tweede h<;ofdwet van de thermüdynamica!' (Westhoff 1955).

Bedoeld is dus he't in.standhouden van een z:) groot mogelijke ver-
scheidecileid j,n milieui;ypen~ noodzalcelijk voor het instandhouden
van zOveel mogelijk s:}oJ'ten plan+,en en d5;eren. Dit streven kan
men dan religleusp ethisch, esthetisch, wetenschappelijk, sociaal-
hygiënisch etcQ motiveren",

"Het voornaamste doeJ. i:.J moet mee).' het beschermen van weten-
schappelj.jk belangrijl{e of bezienswaardige nataurobjei<;tent
maar het principiële behoud '.ran alle natuurelementen o'l)"~ral
op aarde in de milieus vtaar zij Váh náture..thuis- h-oren"
\M8rzer BruYi1S 1965)0

Bedoeld is dus niet de beschermi.ng tegen de mens als ~odanig, maar
tegen de nivellerende &ffekten van zijn moderne.'kultuur- en civiel-
technis,çhe--aktiyi tei. te~" ., -,-.-,

DE MENS EN "DE OECOSYSTEMEN c-~-.-

Alhoewe:J. de moderne. ~ens "raak. ~.~ent de wereld te k~erL beheersen,
is ook hij ge-oonden aan de wetten die gelden ~roor alle andere levende
we:!i-ens. Zonder lucht en water, zonder planten en dieren kan hij niet
levencHij maakt deel uit van grotere I e ven s gem e en-
s e hap pen Q Een levensgemeenschap is een verzameling van plan-
ten en dieren (vaak hoor"t daa1.'bij ook d.e mens) die een bepaald gèbied
bewonen en daar invloed op elkaar uitoefenen. Planten beïnvloeden ...

elkaar onderling, dieren eveneens. Maar er zijn ook invloeden van
planten o~ dieren en omgekeerd~; terwijl de mens eveneens (vaak zeer
grote) invloed op zijn omgeving uitoefent, bewust of onbewust, ge-
wild en ongewild" (zie f;.guur 1) e

Maar ook de " n.i.e t,::levende" omgeving, het a-biotisch milieu is

van grote betekenis voor de levensgemeenschappene Straling, lucht,
water, gesteenten, het reliëf en andere zaken hebben hun invloed
op de le~ensgemeenschappen, op de daarin lev~nde planten en dieren~

Een kombinatie van zulk een levensgemeenschap met zijn .fysisch
en chemisch m1J,ieu noemt men 0 e ~ 0 s y s tee m.

In het verre verleden was de invloed van de mens op de oecosys-
temen gering~ waarschijnlijk niet veel groter dan die van andere
grote oarnivoren en omnivoren, Met de toepassing van de landbouw en
vee~eelt als middel van bestaan is die invloed echter toegenomen,
evenals tengevolge van zijn toenemende civieltechnische aktivitei-
ten. De men~ in zijn oerstadium was uitsluitend con s u men t,
werd toen tevens pro d "a c ent ~ Momenteel is de invloed van
de mens op deoecosystemen j;;,O groot geworden dat er nauwelijks meer
terreinen zijn aan te wijzen waarop Qi~ invloed niet aanwezig is~
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INDELING EFFEKTEN VAN DE MENS
OP OMGEVING
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Effekten van de mens op het
milieu en de oecosystemen.
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I. B~~s't!l,~~~k~wJj;d.." r')t-;~'.,:',
.--, ,~ '"'.".~~ ".a. C~l tuurtechi1isGh ...

"'-~ ~ ~".

Door het bedrijven van land-l. tuin= en bo~bouw!, door het
houden van v~e, door -te jagen en te ""issen~- bein-v'loedt de mens

: bewust en opzettelijk en gewiJ.ä. de planten';' en dierenwereld en
de oecosystemen waaJ:"7an~deze ~deel ui tm9ken"
DezE,) in',loeà., d.ie ],~~~~t ~~~~,~Eiê_~f}_.2Ê)2.~~ tot doel heeft ~
noem~n we ~~~~l1~ls" Hj;erbij zijn echter ook ..Q!!8:E,)wild~~
neveneffekten naar voren gekomen" I1 het verleden hebben die
ongewilde neveneffekten biologisch gezien ver rijk end
gewerkt; tegen1/1oordig eollter :W~i:~f;.n: ~e_yeelq:J._il} ~og~- mate
verarmend"

b. Natuurtechnisch
~ Natuurtechniek is eveneens een vorm van bewuste, direkte be-

invloeding,;van de oecosys,.!ï'3men doör de menS c Doel is hier ech-
ter '"geen opbrengst en produktie, maar ~~~y~ti~ en :r:1,iet-mate-;:.
ill1~ informa t~. ,.

D5.t geschiedt via de studie van pat r 0 0 n en pro-
ces 0 B5.j deze richting is vooral produktie een o~.g:e!-:~~~ ne-veneffekt. 

'

11. QJ],g~wild.. ~'zetteli"k l'\feveneff

Civieltechnisch
~ Door de civieltechnische aktiviteiten van de mens werden de

oecosystemen reeds vele eeuwen geleden ongewild en onopzettelijk
beInvloed" Deze aktiviteiten beogen bescherminp; en produlli~
Ze zijn gericht op wonen, verkeer~ industrie etco Ze omvatten
de reeks: kustverdediging~ landaanwinning, dijken, we!:;pn!,'la.J:'~~i

~jDbo~industrie~ wonen~ rekreatie en deferlsie.,
De ongewilde en on,Jpzettelijke neveneffekten van deze C), viel-

technische aktiviteiten hebben in het verleden eveneens ve~rij-
kend gewerkt ten opzichte van het biologisch potentiaal~ In onze
moderne tijden werken ze echter in hoge mate verarmend en nivel~
lerend.

Neveneffekten (=ongewilde effekt en)

De biologische rijkdom en de grote verscheidenheid in milieu-
typen die in ons' lancl tot 'Toor kort (cal' een halve eeuw geleden)
nog kenmerki;en, danken we in niet geringe mate aan de ongewilde
neveneffekten van kul tuur (~!1- civiel teö1miek. Tengevo~ge van de
vroegere priL1i tie~!e methodieken, de spre:id5.ng van de akti vi tei ten
ir~ ruimte en tijd hebben beiden in hoge ma ~;e verri,ikeno. gewerkt
op het biologisch potenJGiaal van ons lando Ook de geringe bevol-
kingsdichthej.d en de beperkte kommur.ikatiemogeJ.ijkheden in vroe~.
ger eeuwen zijn er de oorzaak van geweest dat ons land, biologisch
gezien aan het begin van de 20e eeuw zulk een grote rijkdom ver-
toonde.
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Voorbcelden (Cultuurtechniek)
.

Primitieve veeteelt: Heidevelden, met hun flora en fauna
Akkerb~uw : Steppeplanten en dieren
Gras 1 andkUl tuur : "BJ.~'wg:t'as1.and 'I met zijr. rijke" flora en

faunat

V~orb~elden (Civielte~~niek)
"Dijken: 

Wi&len, dijkhellingen met fl~r'a ert fauna. Biesbns~h!
\Jlegen ~ Rijke I'weg'be:;.-mfl:;ra'IMijnbouw: 

Ve~nplè.ssen, mergelgroeven en kleiputtenDefensie: 
Oude ves'\;ingwe~ken. Dee).s behoud heidevelden!Rekreatie: 
Oude fraaie buitens bijv. aan de Vecht.

y~~~~!~~-~~-~!y~!!~~!~~~

Aan de verrijkende tendenzen is inmiddels een einde gekomen~De 
differentiatie van voorheen heeft plaats gemaakt voor verar-ming 

en nivellering. De diversiteit van flora en fauna is de
laatsté halv~ eeuw op schrikbarende wijze afgenomen.De 

nivellerende neveneffekten van civiel- en kultuurtechniekvormen 
momenteel wereldproblemen van de eerste orde. Insektici-

den en herbiciden (kultuurtechniek), we.terverontreiniging en
luchtvervuiling (civieltechniek) bedreigen niet alleen plant endier 

(53 % van de oorspronkelijke Nederlandse wilde flora ver-
keert in gevaar en is gedeeltelijk reeds verdwenen) maar ook
de mens zelf ondergaat in steeds s.terkere mate de neveninvloe-
den van zijn aktiviteiten.Het 

welzijn (wat anders dan "welvaart") van ens allen staat
op het spel.

"'
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OECOLOGIEo

Oecologie is afgeleid van het. Griekse woord oikoe:,,~_~t- "huis" betekent
De oecoloog bestudeert de bekekkingen ~sseI:l: o:;r;ganismen, (planten en
dieren) en hun omgeving, het Ç'huis" dus dat ,ze ';oewonen, deoecosystemen

"- .
waarvan ze deel '-èitmaken. Het gaat daarbij om álle relaties tussen le-
vende wezens en hun a-biotisch dan wel biotisch milieu, dus om zowel fy-
sisch-mechanische en chemische faktoren als om invloed-e-n op elkaar in
gemeenschappelijk verband" We kunnen in de oecologie in principe twee
wêgen bewandélen:

I. 

Oeoo-ener duktiè-oecolo

Deze methode houdt zich bezig met ':biomass" en "energyflow". Het is
een ~n hoofdzaak kwantitatieve benadering via massa en energieo (Vgl.
materie en kracht in de teóhniek). Men~~~cht ~ich op stofproduktie en..
-k;ons~ptie, opomzettingssnel.heid en draagve~ogen in en van oecosys-

, r' .C

temen, op studie van kr~nglopen en voedselke'~ëns. Men weegt, meet en
onderzoekt:de opbro~sten in kalorië'ii, in tonnen graan, kilols vlees,
kubieke meters hout, in koolhydraten, èiwitten en veto
De toegepaste vorm van deze studierichting (o.a. in Wageningen), is van
groot belang voor kultuurtechniek s.l. :. ,

II.,. Oeco-informatióa(" Struk~-QeCOlof!;!e~

In deze studierichting zi,in massa en energie niet váh .1frimaire bete-
kenis. Als theoretisch uitga.~gspunt zijn van belang pat r 0 0 n e n
pro ces, de samenhang tussen ruimtelijke en temporele ordening in
een oecosyste:em. Het begrippen?aar p~tt'oon en proces.: hangt samen met:

Struktuur -D3'~~mie~
Gedaante .~ Gedrag
Selektie ..Regulatie " ,.

De vraag is hier meer: Hoe zijn de oec9systemen r~imtelijk gestruk-
t-:lreerd, hoe werken de stelsels in q~tij~?; populair gezegd: hoe hou-
den de oecosystemen staI:ldj welke införm~ti.e,kunnen ze ons geven, wat is
de funkt~~e van de versçhill~nde I?~bsystemen in het kader van het geheel?

Het ligt voor de hand dat bij deze verschil).~n in uitgangspunt en be-
nader~ng ook de methodieken van onderzoek ve~'schillend zullen zijno In
het onderhavige geval hebben we veelal te maken met e~n meer kwalitatie-
ve benadering die meer "verfijnde" onderzoekmethoden ffiët zich meebrengt,

V6;orbee ld.---= Uit een produktie-oecologisch ol1.derzoek van een oecosysteem
zou blijken dat tor.cen, vlinders ená:iidere insekten gezamenlijk, niet meer dan 2/tÓO % van.de totai-e liiek~daire pro~uktie uit-

.r

makeri, in tege.n~telli;ng bijvoorbeeld ,tot kc.êierl,,"schapen en
.""-

vark~ns die oneindig V3~1 mèe:::' "'biQlIiàss" producere,n. Vnor de
-oecO~ri~rgétious zijn' deze organismdn' in dit verba:rid dus niet
van belang. De' "oeco-j,nformatious ~chter stelt zich de vraag:
"Wat is de funkt~ van deze dieren in het oeco-systeem"?

Ook bij de primaire prod~tie(~: Pla~~en):.~a:n in prinoi~e
de zelfde vraag worden- gesteld. BJ.J de opbrangst aan hout J.n
een bos speelt een plantesoort als bijv. de blauwe bosbes geen
rol. De vraag is hier echter ook weer: Wat is'-d-e funktie van

."deze en andere ,subsystemen in het ,oecosyS.,t~em " bos" ?

Hierbij dient terloops +'0 worden opgemerkt dat begrippen als nut
en s c had e min of meer irrelevant zijn in dit verband. Men
vraagt hier niet in de eerste plaats naar nut of schade (eenzijdige
begrippen uitsluitend van menso].ijk standpunt uit bezien) maar naar
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de funktie' de )'t:aak". die elk organisme op aarde heoft. Een vraag bijv.:
"Wat is het nut van de wilde flora", dient te worden vervangen doQr
de vraag naar-haar fur~tie.

;eegriPEen.

In deze lessen zullen enkele vaak terugkerende begrippen worden
gebruikt die hieronder globaal zijrJ. omschreven..

Systeem. "

Systemen, ook wel organieke stelsels of organisatiês, zijn stel-
sels die een bepaald, min of meer herkenbaar gedrag ve~.tonendat een
zekere mate van stabiliteit vertoont~Voorbeelden: 

auto's, computers? radiotoestellen en vliegtU,$géri.

Subsysteem.

Een systeem kan deel uitmaken van een groter geheel, dat even-
eens een duidelijke gedragslijn vertoont. Binnen dit geheel vormt
h,et dan een subsysteem. Voo?beelden: Condensatoren en transistors
in een TV-toestel, een accu in een auto, een auto in het verkeer,
een ve~keersagent in het verkeer.

OrRanismen.

-

Ock planten, dieren en mensen zijn systemen. In ditg.eval spre-
ken we van organismen, systemen dus die het verschijnsel 1 e'v e nverl~n.n.

Organen.
Organen zijn subsystemen binnen een organisme. Hart, lever en

nieren in mens of dier, bol, meeldraden en zaden bij een plant.

Oecosyst~men.

Levende wezens m~ken deel uit van nog meergekr;mpl~seerde orga-
nisaties die we in navolging van Tansley (1935) "ecosystems", oe-
cosystemen noemen.Oecosystemen zijn verzamelingen organismen in
samenhang met hun,biotisch en a-biotisch milieu. Akkers, savannen,
bossen, toendra.s...en hoogvenen zj.jn zulke oecosystemen.

Funktie.

Wanneer het gedrag van een subsysteem van belang is voor het geà+
drag van het systeem waarvan het deel uitmaakt heeft het...binnen dat
systeem een funktie.

Accu en achterlichten, rem en claxon hebben een funktie in een
auto. Een op de achterbank van deze auto liggende verrekijker niet!

In éen instituut, een school en fabriek hebben medewerkers, leer-
lingen en doÓenten, direktie en ärbeiders een funktie. Hart en maag
hebben een funktie in het systeem ~ens of diero

Patroon.

Ruimtelijke ordening in een systeem

Proces~
Temporele ordening in een systeem.
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Bij de studie van systemen hebben we met twee aspekt en te. maken:
het ruimteli.i~ aspekt dat betrekking heeft op gedaante, op p a -
t r 0 0 n , en een temporeel a.~pekt dat we gedrag, pro,.. e s noe-men. 

Men kan ~i~h afvragen: "~e zit een systeem, ruimtelijk gezien
in :e~kaar?", maar ook: "Hoe funkti6neert het in de tijd?"

.
Onder patroon verstaan wed.e ruiint~lijke ~rdeI?-ing van e~n systeem.

Het heeft te maken met yers~hil zowel als met gelij~teid. ~~ ~unnen
stellen dat een situatie hier anders is dan daar, dat dit. anders is
dan dat, maar ook dat de t6estand hier siezelf.de is als da.àr.~,
~sQh;l1 is bij patroon van essentieel belang. Zonder verschil is
geen pat'roon mogelijk. Hoe meer verschil, des te ingewikkelder hetpatroon.

Onder pr6ce~ (gedrag) verstaàn we,de tempor:~e ör~~nihg in een
stèlsel. Het hangt samen niet yeranderen en fl.;e1.J..lk blJ..lven. Populair
gezegd dus: vandaag zus, morgen zo, of gisteren hetzelfde als van-
daag. :

.
Men kan zowel relaties binnen de ruimtelijke ordening bestuderen,

zowel als relaties in h~t temporeel gebeuren.':: Er bestaan' echter ook
betrekkingen. tussen "ruimtezaken" en ",I.tljdzaken", tussen patroon enproces, 

tussen "dingen'! en "gebeurtenissen"."

VoorbeeJ.d.
Lichtgekleurde vlinders vallen in een omgeving met dezelfde lichte

kleur niet ~p (Schutkleur). Ze zijn dus min of meer veilig v(")or hunpredatoren. 
(Patr~on: geen of weinig verschil) In sommige engelse in-

dustrieoentra is het "liohte"milieu door luchtverontreiniging veranderd
in een meer vuil "donker'I.milieu (Proces: verandering).
Lichte vlinders vallen nu meer op.(~,atroQn: verschil~ en hebben dus
een geringere kans ~m te blijven J..ev~n. Door selektie zal de"d~nker
gekleurde populatie" toenemen (Prooes)'6indat deze zich door aanpas-
slngaan hetwile milie'u w~l kan handhaven (Patroon: geen verschil).

.;

.~n deze kursus zullen eerst de ~~i!mtel!.ik§ relaties en; 4e daarme9
samenhangende problemen worden besp~oken..

~WMTE-RELATIES.

Bij ruimte-relaties hebben we dus te maken met 'Verschil ,en gelijk-
heid. Er kan tusse~ twee systemen e'en groot ,versbhil bestaan, maar ook
e~~ kIe, i n, 'Verschil. Mogelijk zelfs is er halemaal ~ verschiJ..
De groothEiid, verschil kan dus" variëren. van (oneindig): groo.t enerzijds,
.tot zf;~;r:klein (0) anderzijds~ Naè_ert de faktor .v~rschil de' nul:-waarde,
d~n, sp~e,ekt men van gelijkhéirl, overeenkomst, unifo~i teit etc. We ma-

..k~n o~er:schf;id, tussen II{nwendig verschi~ II en !Iuit;wendig ver,schil".
, , ,

I N'W 'E"N 'D I ij..::: : !?';:T '~;1C I U I :T 'W END .~T G5 :
, --

~

!:' :;- r-"Groot ve'rsöhïl{', .
Links: donker;
Reöh~s; l"i'Oht~ .--/

" "

MJ.nde~'.verschil: (~ ~;~~s:d~~~~~~

Geen verschil:) f:- Links dOnker-li~...~~~~-\
Rechts" "~

Geen verschîl

Geen verschil

\ X/"'.

~

---~

Wel 

verschil\
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Berglandschap
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Tussen de punten B en D, F en A T"lls.sen de(j punten ~)'B1C,D en E b~
bestaan grote "hûogtever~chiJ.len". staan hier geen h~)ogteverschlllen.
Tussen A.C en ~ ge'èn hc9g.tever.. Helling en expoSi.tie spelen geen
schillen maar we!. verschi).len .xcI, er zjjn geen "zeldzame toe""
in helling en expo sj. tie. B IJ;n TI standen" :
zijh "zeldzame toestanden" ç ";,. "

Een berglandschap "'Tertft'Jnt r.iJ.S veel meer '.rersc~lil o.an een vlak
landsohap~ de "ee11tonige" v':-lakte" Deze "I,erschj.llen bestaan niet al-
leen uit hoogteversohillen1 maaI' ook ui t vers~hilJ_e.n in helling en
exposi tie (gelegen "p het noo:t.'del1, zuiG.en, ~osten of; .westen). Boven-
dien is.D eên .cap ën B. eell d~~L i! dus ook strukttlurverschillen"

Ook ui twen~ig is er .bij een be:rglafl.dschap altijd. meer verschil
met- een ander berglandschap" DE;ze verschilJ_en zijn zelfs z6 groot,
dat ,het absolu'Qt ~pmGgelijk i~ twee berglancischappen aag te wijzen
die volkomen "idefltiek" aan el~{aar zijn" Bij een vlakte bestaat die

mogelijkheid wel.
..

~:~7~7Jî)) 77// ////7/ 771/7

~""'177-
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Daar ~aar een berglandschap grenst aan een vl~kte cntst~at opnieuw
v.erschil, namelijk het v.erschil (uitwendig) tussen de belde landschap-pen. 

E~ is dan sprake va:;.1. ruimteljjke varietie in,de +'U.;.mtelijke varia-
ti.e van het geheeJ, van !tpa troon op p8. troon" è ..

Op soortgelijke wijze kar! men onder'Sche~.d (= verschil) maken tussen
een t"errein met een rijke gevarieerde begroeiir,g (bijY, e5.ken11aagbeuken..
bos) e,n een gepied met een i:Joorte~rmè eentcn:;'ge "'l"egetatie (larixbos).
.Omdat o,ll<e planteI1;soort zi,in 13~_gen, ~,eer speciale eisen stelt aan
het milieu (bodem, vochttoestand~ zuurgraad, etc,,) zullen gebieden met
een rijk patroon (veel verschillen~) een veel grote~ aantal verschillen-
de soorten bevatten dan vlakke, weinig gestruktureerde gebiedên. In de-
ze laatsten treffen we ~~ soorten aan, in meestal grote getalec Er
is imnlers -theoretisch gesprcken- ,maar é~rJ. milieu (geen verschillen)
zodat in dit en~,m.ilieu ook maar plaats is voor één~ hoogstens enkele
soorten. Waar daarentegen het milieu gevarieerd is, is er plaats voor
vele soorten die elk hun eigen specifieke plaatsje kurillen innemen" Waar
p,lant A .k,an groeien, groei t pl~l1t B niet ~ Elke soort heeft zijn eigen
rf~iche",. (zie figUur op pag" )

Bij 

de drie Q~rglandschappen A,B
en C bes"liaan ~_nwendig zowel als
uitwendiR grote verschillen..
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f"~!~2i~:Lme toe$i,~ ...1 .,.

Een e~~~~mevo~m v~:.ru.irl!"te:lijke va;~j.a:t.ie,,'ie' de zeI d z:a m e
toe sta n d .Vo.?t'""beelden Vi.~i zul ke situaties z.ijh de hoge be~gtop-
P~;I:1 .,e~ d,~e;pe dal.~n: en ,meren,-(~i~ .ti.,e fig. op pagl 2.) In~ be~lde geval-
len zijn deze toestanden zo' zeldzaé1.m dat men spreekt va,tl een "unieke
~ituati~"~ 14:et betrekk:J.ng. to~;,' d~, :r-~{(It~:l.ijke o1'deni1îg van een landschap -
met zijn O~coEtytemen z~jn zeJ4'(~me of unieke toestand.en (milieutypen,
vegetatietyp~n, soorle~) .J.et.t'e~;Lijt<:. van J'ui t zonderlijket'betekenis.

Omdat grote sooytenrijkdom ook". eén uitdrukking is van. 'tveel verEtchil",
zullen zeldzame soorten overwegend optreden in soortenrijke vegetatiefI.
Ook vindt men vaak ophopingen val'!. zeldzaam1teden.
Concluderend ~n men stelJ~en dat ~~~nri.j~~Qm en ~~-~ to~g bei-
den u.itd1'Ukki~g zi~n van v e f;'. 1 ver Bch i 1 .

Het onderstaande voorbeeld. demonstreert dit ~jj,n de letters en woorden
~n een taal.

I -

GrOeiende! Alleen A :A AA AAA AAAA (6\lleen .J'erschil in kwl:"nti-
kwaliteit teit)

BAB ABA etc.
r"

Alleen :AB BA:AB' AAB ABB

Alleen A B C:ABCGroeiende
uniciteit

BAC

CBA AAC CCAB ACAC CBCAAB etc

etc. 

etc.

0
_.e MODERN CULTUURL4NDSPHA:P

OUD CULTUURLAl~:DSCR-4P

H~t oude cu! tuurlàhdschap' bevat .
-te veel "patt"oon". tengevolge
'.,àn primitieve, in l'Uimt-e en tijd
gespt"eide cUltuurtechnische act j.-
...,iteiten. Het was ~ek:enmerk.t door
.een "fijnkorrelige", Icleinscha-.
:Lige stl'Uctuur. Er was veel "ver-
13chil" waa-rdoor plaats voor een
'rijk: {(;~va.rieerde .flora en fauna..

Het moderne bul tuu~i~~d'sèhap is
groot schal tg ~an opzet eh.ver-

-0'

toont een grófkorretige struc-
tuur. Er is 'weih.ig "verschil",
d~a gE'en plá~ts 'voor een l'ijk

~

gescha.k~el'd planten- en die en-
leven. El' kom'en weinig .ool'ten
VOOl', die echter va.ak in zee:-
grote aant'all~~.gr~~;I..~n. Ook: de
diel'enwereld is kwalitatief arm.

r""'
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Bij patroOn spraken we over vers~hil, over ruimtelijke variatie, zo-
wel als over gelijkheid. Op een soor"tgelijke wijze kunnen we ook het be-
grip s t ruk t u u r benadereno Verschil in struktuur berust op 2
begrippen: i ~ ç I a tie (scheiding) en c ~ m m u n i e a tie
(verbindj.ng, kon~akt).

Het begrip E,~y_o9J). wordt gowoor:.lijk gebruikt in 2-dimensionale zin
(tekenpatrl10D , patroon °\Tan een btof etc.), struktuur veelal in ;-di-
mensionaal ppzicht (struktuur van houts van e;~.~b~s van een bos etc.)

In ons geval:
Patroon = ruimtelijke ordening, beschouwd vanuit -y e r s Q h i 1.
Struktuur= ruimtelijke ordening? besehouwd vanuit iso 1 a tie.

VOORBEELD.

Netwerk van wegen
door grasland.

:fATROON
Gelijkheid tussen A en B
(beiden weg)

Gelijkheid tussen C en D
(beiden grasland)

Verschil tussen A (weg)
en C (grasland)

B werdt bijv. bereden of
~G van asfalt(~ndoorlatend

C wordt bijv. niet bereden
of is doorlatende grond.

~

~;f
STRUKTUUR--

Er is scheiding tussen D en
E.(onderbreking door een weg)

Tussen Af B en C is verbin-

ding (door weg).

--

-;-~

/J'-

ver weg
onbereikbaar
werking
.ä!scherming
af'zondering~scherming

diskretie

Isolatie en kommunikatie}

Iscllatie kan sterk variëren, bj.jvoorbeeld dJor afstando Wanneer de
isolatie is teruggebracht tot nul, spreken we van kommunikatie, Ilaanra-
kingIl, kontakt& Kommunikatie bJ.ijft altijd mogelijk~ al is de isolatie
nog zo groot. VoorbeQlden: tweE: personen, de een aan de noordpool, een
tweede in Australië hebben toch mogelij~heid tot kummunikatie. (Radio,
TV, telef~on).

Afstand Aarde tot Andromeda-nevel (2.000.000 lichtjaren): toch is er
kommunikatie, waardoor we informatie kunnen krijgen inzake afstand, snel-
heid etc.

Met isolatie hangen onder meer de volgende begrippen samen:

scheiding --geheim handjes thuis eerbied
~esloten scherm barrië~'e grens
a:f,zonderlijk omheining !îivoren toren" heg
bedekt veiligheid ,1nzichtbaar heining
gesloten (op slot) aparthej.d ongrijpbaar muur
anders "nee"zeggen ondoorzichtig etc. J
dicht taboe pantser

VOORBEELD.

Netwerk van wegen
door grasland. ?/ .E
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Met kommunikatie hangen samen:

ve~bindi~g handel
k.ppeling , v,erkeer
"~ en bl~ot" -~val (agressie)
~ing",.11èr bij kunnen"
gat, lek ~gankelijk
bres .P.2.vestigen
egaal I1 ja'l zeggen

zichtbaar ge~eenschap
i]!braak samenvoegen
~;raken verenigen

"ontdekken"
I' sh .w"

w.nd
doorgang (ingang)
~sluiting
vakbQnd
~baar
~spraak
d~orbraak--
~a~,

N .B. Let op de woorden: uit, af, van af en be- in het "eerste rijtje,
de woorden: in, aan, ne.ar toe, dnorheen in het 1.aat~te rijtje.

,-

De met isolatie verb~nden begrippen doen "negatief" aan. Ze klin-
ken euderwets en ze hebben te maken met afweer, afzönderirig, ("a-
partheid") etc. In .nze tijd die om "~penheid" vraagt, om inspraak
en em doerbraak van de gevestig4e normen, is ~et laqts.te: rijtje
me-er" in" In deze "progressieve" begrippen echter schuilt een zeker ele-

ment van gevaar. Naarmate namelijk de ko~unikatie gr.ter wordt,
nemen de daaraan verbe.nderi gevaren t~e. Een botsi~g ~ijvoorbeeld
is een zeer intensieve, alles ontwrichtende vorm van kommunikatie
in 'het verkeer!' ...,

lIet gevaar-element is ook daar aanwezig waar.een enderzoeker
bezig is met een te endorzoeken objekt:. De e~ige mftgeli~jkheid om
iets te weten te kom-en ("ont-dekken"), is: verbre.king, althans
vermindering van isolatie. Is~lemen:t geeft onze~rhei"~, 'men "kan

, ';-c ' ,.er niet bij", het is "dicht". ; !'"..

Of het nu gaat ~m een brandkast die werdt'ge~raikt., door een in-
-., ,.."

breker, of om een cavia die doer een medisch student'wordt. onder-
zocht, in al deze gevallen bestaat er gevaàr voor h:'et ~.ill.
In vele gevallen dreigt er echter ook gevaar veor de, ondbr!z.peker
zelf. Besmettingsgevaar voor een modicus die een patient onder-
zoekt, gevaar voor het jongetje dat een gevnnden granÇj.at onder-zoekt etc. .

De e n t dek kin g van Amerika was voor de t'ontdekten",
de indianen verre van plezierig. Voor de ontdekkers bràcht' het
naast veel" profi.jt (mais" tarwe, aardappels, tomaat etc;~) .ook neg-
àl wat narigheid ~ iepenz'iekte," syphllts, waterpest, knopk:i"ó.id,
amerikaanse .vogelkers etc. ,

'., .':'..;.

Opmerkinp:. ~...~
In het ~ge1.s kent II1;~~de twee woorden: iso.lation en insulation.

Beiden hebben met hot begrip "eiland" te maken (insuia en isola).
De betekenis van eilanden voor de verscheidenheid van levensvormen
.p aarde komt hierna nog a~ de orde. -,'
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VAN ]:JE RUI~T"]l~E ORDENING 0

Ui t hetgeen !!ierboven en ~trl d.8 vorige lessen werd uiteengezet
kan wgrden afgeleid dat bij ;ide xuj.mtelijke ordening van e~n sys-
teem de (verschijnseler! -Y,g.~~; -.lli~Ç. en .<!!:C_l}1 op een~ lijn
kuftftenworden gesJGeld" Hetzelfde geldt vo.:;r de begrippen.~~,;..
komm~ika tie en ~()

PA.TRbON ~-
---(STRUKTUUR)

------

..(~
gelijkheid
unif(:\rmi tei t

kommunikatie
verbinding

~
verschil
diversiteit

isolatie

scheiding

, dicht
O(pe kn ' )' (opzek:er )

ze er .t. .'. ...

,

De; bovenomsÇ}hreven 'oe.trekking is voor de oec,osystemen op aarde
en voor de verschillende levensvorme~van grote betekenis. Zo
blijkt bijvÇJQ'J;'beeld isola~~~ een I'jnmisbare voorwaarde te zijn v()or
het verkrijgen en ha~~dhaven ~Tan ~schil bij diverse ~oorten plan-
ten e~ dieren op aarde c Deze isoJ.atie kan bestaan in grote afs.tan-
der.., di~: niet :)f nau,we;1ijks te over~')r~gen zijl1~ maar (:Jok in de
struk.tu"U,r-; bijvoorbeeld in situatj.es zoals deze in de vorige les-
sen zijn geschetst,; namelijk J'unieke" toestanden~ zoals extreem
hoge bergtoppen of diepliggende dalen enmereno

,; Waren de konti~nten indert~:jd !liet \è.i. teengedreven, .:lan zou de
:;verscheidenheid aan organisr,len ;)p ~arde .n~oit zo groot zijn ge-

weest ais c:Iie thans is. De verschj.llende m~nsenrassen danken hUll
~~ ontstaan e~e-neens aan geograftsche barJ.'iëres, evenals '..?le vormen

van kultuur, kleding etc. Vgl. de kledij en gewoontes van eilarA.d-

~woners"
Eilandsi tuaties zijn vaak gekenmerkt door het ;roorkomen van

planten of dieren dJ.e elders ontbreken, of door het" ontbreken van
soorten die elders wel vooIkomen. De fauna van Ierland (de land-
,verbinding met ~ngeland na de ijstijd werd ~erder verbroken dan
de verbinding ~ngeland -kontinent) iG aImeI' aan soorten dan die
van Engeland er.. het aangrenzende deel van West~.Eur:)pa.
1&rland.= Geen waterspitsmuis, mol, rcsse vleermuis, paas (later
ingevoerd;-äärdmv.is ~ dwergmuis:, wezel, bunzing, korhoen, steenuil,
bosuil, velduil~ groene spech+-, kleine bonte specht, grote bonte
specht etc.

Ook onze eigen waddeneilanden vertonen soortgeJ.ijke situaties.
Zc kwam bijvoorbeeld op Terschelling de (helaas uitgeroeid~) Ter-
schellingse woelrat vooro Mcn vindt daar Carex hertmanni (Schel-
linger zegge)o Op Texel de zwartmoeskervel (Smyrnium olusatrum)7
~erwijl op Ameland een zoet'vaterslak leeft die elders in an~ land
ontbreekt.
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Anderzijds moet gelijkheid leiden to.t; k;ommunikatie en t;-mgekeerd.
"Soort zoekt s()ort"! Bij het zoeken naar sç;helpen ep het strand

val t het op dat veelal de eremp2aren van óán sclort 'raak met vele
duizenden tesamcn liggen. V~ak ~ijn het dan nog alleen linkerhelf~.
ten of re~,hterhelften die bijeen liggenc Liggen er tussen die dui-
zenden "gewrJne s'.:\helpen" bijvoorbeeld 20 tot 25 zeldzame s(\()rten,
dan is de kans ~eer groot dat ook die zeldzame sorlrten in enkele
groepjes bijeeh worden gevondenl bijv-)orbeeld 3 exemplaren op ~én
dm2G Opvallend is da,t hie1: bij zelfs minieme vers~),hillen "groeps-
vorming" t;ptre~dt" Bij sterke vers?hillen is de scheiding zelfa
totaal. S~.heidingsmechanismen werken steeds op grond van versQ,hil,
bijv. centrifuges. Hoe ongelijker de elementen hoe gemakkelijker
ze te scheiden zijn, hoe minder t'ngelijk, des te meer neiging
vertonen ze tot verbinQ.ing.

Een óecologisch voorbeeld ,vinden we in de begro~iing van twee
~vereenkomstige milieus die ep grote afstand van ~lkaar liggen.
Twee kale, oecologisch overeenkomstige plekken krijgen op den
duur gelijke begroeiingefi; zelfs bij oppervlakteh van enkele vier-
kante meters!

Soms kan dit gebeuren doordat diereng (in het onderhavige voor-
beeld misschien watersnippen) die een uitgesproken vQOrkeur voor
het betreffende biotoop vertonen, als "medium" fungeren"
(Overbrengen van diasporen etc.)

Interessant in dit opzicht is ook een proef met kralen van iets
verschillende afmetingen die tevens een verschillende k~eur hebben,
waardoor ze per groep herkenbaar zijn. Na enig schudden zullen 10\0
kralen die in omvang en gewicht met elkaar overeenkomen in duide-
lijk waarneembare groepen samenliggen. Mengen we bijvoorbeeld 50
rode kralen van een 'bepaalde grootte met 950 witte van een ander,
iets afwijkend formaat, dan Zt~U men verwaohten dat de verde~ing
htJmogeen zou zijn, in een verh~udingspatroon van 1: 19. De wer-
kelijkheid is echter anders~ De 50 rode kralen groeperen zich tot
enkele groepenc Bij zeer sterke verschillcn zelfs scheiding in
twee groepen nl. "rood" en "wIt".

.PARADOX RUIMTELI;J~~ _QRDEN~

Vermelding verdiei1t nog een grondbetrekking van de ruimtelijke
ordening die wij aanduiden als Rrondparago~. Deze betrekking komt
hierop neer dat, wanneer er in een bepaalde richting veel "ver-
schil" of "afgdBI')tenheid" in het patrQon aanwezig is, I 0 0 d -r 

e c h t op die richting I'gelijkheid" of "openheid" aanwezig is.
Vergelijk de vraag: l'Is de brug (zijn de spoorbomen) "open" ç.f
"dicht"?
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Deze paradox i$ ook; de basis voor het verschijnsel "schut k.l eur"; (aan"':

gJ..uj,ting OT) de omgeving in een r;epaaJ"d vlak maakt het dier~ J.oodrecht op
dit vlak gezien "onzichtbaar"j wer1c:t dus afsluitend, isolerend t.o.v. -de
wa.a.rnemer) ~ ,

, -

i ',- ..\ ,Ab"", (
, :! (, c' I ..-

:,~~~\il~;;;':

~"".~JI: '" '"

';""'~:

.JI'~~\

~J--~~~~;f/(;;.'i~.';;, "%,:"

De vlinder rechts steekt duidelijk af tegen de- "witte" achte-rgrondo Er
is verschil :i.n patroon, isóla;;ie, scheiding in het -ho-rizontale vlak. Lood--

re,cht hieropv in ~e "kijk-richting" van de waarnem~~ i9 c°I!JIriunicatie, open-
he,idt dus zichtbaarheid, verbindigg tuS~en waarnemer en object.
.In de situatie link~ is echter in het horizontale vlak juist gelijk-

~~t het patroori is' open 9 er is geen verschil tUiJsen vlinder en achter-
gr'ond9 er is verbinding. Dit hou.di in dat de waarnemer isolatie ondervindt,
en de 9ituatie dU9 als: Itdicht" ervaa..rt. De vlinder is voo-r hem onzichtbaar,
althans moeilijk zicht"baa"l"e

A A /\ 1\ /'. 1\." ,

I"\ "\ "" "\
I\,;'\,/\

1\,' 'I\, "",

1\1\

"
\ A

""

A,1\'
A 1'\

\. A

~

"'- " "'" "'" ""'I

~~j~'~~~II//~~~~'~'~~'J~'

Geva.rieerd onderbrokenlandschap"

UniforM 

g'roslandschap.

Aaneengesloten 

boe.

In deze twee' gevallen vertoont het patroon geen
'le:zoschil,' het betref.;t hier een uniforme Wt-
tuatie. He't patI"oon is ~,' alles" is gelijk,
er is alleen maar "bos" en alleên màar "gras".

Loodrecht op het horizontale vlak gezien
echter is de vegetê\-tie jui.st "dich-t", men ziet
.ç;een "verschil". we zien geen bodemo Merk. ech-
~ op dat voor mezen en andere bosdieren He~
"dicht e" 'biotoop bos.. even; "open" is alshe~ 

grasland dat is voo~ kieviten en g~~1to's!

Het vegetatiepat-roc.l
vertoont veel 'tverschil ",
het .is ttdic;:ht ti ~ gezien in .
het horizonta:t;:e vlak. Men
spr~ek.t echtet' van ee;rl t,o-pen" 

vegetatie, bij 'he-
schou.wing van boven af, de
bodem is namelijk zichtbaar.

RAJ~GORDE$-
Rango~de is een kwes"tie van onderling verschil in isola"tie. Is in een

bepaald sys"teem het subsy~teem A meer g~i-socîeè~t:O.v: hetsubsysteem B,
da:~ domineert A over BQ Voo'l'beelden g "Invisib'le man", de "Big boss" in
ee:~ fabriek t.o.v. zijn arbeid.e1's, de man me'~ het geheim telefoonnummer,
BV:D etc. Ook in oecosystemen is deze rangorde van betekenis. In het sys-
teem milieu x vege-catie domineert het milieu. Er is wel een milieu denk-
ba;a.r zonde-r begroeiing, maar niet orrlgekee:rd. Een hogere plek in het land-
sc:tlap zal domin$ren over een lagere plaats, oomo in samenspel met de
zw;~artek:ra.cht .
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TOE- Eli AFNAME VAN ISOLATIE.
..,

A. -,~

B.

Bewegen we ons van A na~.r B, dan neemt de isolatie ~ in de
richting van B, maar io~ in de ri~hting A.

" De reden waarom we bui -ten in het veld zo weinig merken van de
daar wonende dieren is evenecns terug te brengenCcp het streven
naar iselatie. Beweeglijke dieren, snelle loper~ en vli~gers ziet
"men relatief nog het meest, doordat ~e vergL'oting van ..isCclatie
kunnen vinden in de vlucht (op het laatste _genblik!) Langzamere
dieren z.eken het in de bestaande isolatiemogelijkheden in hunmilieu. 

(Zie voorbeeld van do vlinder 'p pag. 4) Vaak. ook zijn ze
alleen des nachts aktief.-

D-nker geeft meer isolatie dan liflht. ;B~sf';heuwen we het eerste
rijtje w~orden ~p pag. 1 van deze l"ies,':'ti:i!i;n vinden we daar een grCcot
aantal m.gelijkheden ~ie dieren kunnen benutten om geïsoleerd te
zijn. Afgesl~ten (hol, nest, s"lakJ:ce~huis, pantser),. "handjes thuis"

(egel, adder, wesp), bedektz;;jn:,(stekelvacht -ook planten!).
Onze kleding, woning en dergolijke zak;en be.gen eveneens iss-

la tie, ofvergr.ting daaryan. .'

e

Wordt eep rr~oidie~ B af'htervolgd dltor een predat,r A, dan zal
B streven naar verhoging: van isola~,ie,. (hier d.m.v." vlut'.hten, ill,-
l.pen) naar veiligheid. A wenst da,:1.rentegen absolute kommunikatie
en zal de isolatie trachten te verminderen door achtervolging en~lopen.
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:fROCES EN DYNAMIEK.

Î. ~E3.h
Onder pro e e s verstaat men de t_e~porele Qrdening van een

systeemo Pr;~oes hee.ft te i1naken met. g e à. :::' a g " In rJ.et algemeen
kan men daarbij twee aspek:-t'~n :-.nderscheiden: het aapekt van gel ij k.,.
blij ven en dat van ver a n der en. Beide fa~.etten kun-
nen we konstateren door "eerst" te. vergelijken met "later" ,"vroeger"Qet"nu", 

het verleden met het heden" Een proQ.es is gekompligeerd als -
het element van -.verand-ering groot is. Is verandering daarentegen ge,-rinfi' 

nadert zij ha;ar nulr,waar~e~ d,:nspr~ken we vankenstant~e" In
het .algemeen vertonen processen beJ.de: aspekten. (VgJ.. verschJ.l en ge--
lijkheid bij patroon) Hieronder voJ.gen weer ellkele begri:ijpen die respc
~et gélijkbl:qven en veranderen te maken hèbben"

P_R 0 C E§.

~fandere!!
wiss.el valligheid
mutatie

iJ

înstabilj. tei t
verkleuring

~ entrouw'. wankelmoedighe id

vergankelijkheid
bedro~'leugel1

Geliikbliiven

permanentie
konstarttie
stabilitêit

""eehtheid" I bijv.kleur)
"

trouw
onverstoorbaarheid
duurzaamheid (.

eerlijkheid 6 .
c' c; De onderstaande grafiek geeft de min cf nieer re~elmatige sc.hAmmelin-

gen in de hoogte van dë grl,ndwaters1$a,~d wee'.!:';" gedurende een aantaljaren. 
We onderkennenh,ierin ~een zekere mate van konstantie (de

stippellijn A -B)~ Maar È..!~ het prQces ku'nnen we eveneens aspek-
ten van ve~anderipg onderscbeiden (vgl 0 C'~ met d) en, van gelijkblijven
(vgl. a met b). De "pieken" E en F geven "zeldzame gebeurtenissen!!aan.

later

Eerst

d
~/,,---, .I

\'~~,. j' bL \/]' rkonst~ntie ~

eerst later I

Zeldzame ~ebe~tenis.

Een extreem hoge of lage (grond)waterstand kan beslissend zijnvoor 
het al aan niet voortbestaan van een bepaald vegetatietyp~ ofvoor 
het opkomen of verdwijnen van bepaalde organismen~ Zeldzame ge-

beurtenissen zijn, evenals zeldzame toestanden, uiterst belangrijk
voor de oecosystemen. Geboorte en d<..,od zijn (eenmalige) dus zeldzame
gebeurtenissen in het leven van een individue; het ontstaan en ver-
gaan van s)1'f4ten zijn zeldzame gebe~'tenissen voor de betrokken Goort)
in de geschiedenis van de eyolutie.

Proces L:,---~
,/ \ I'

" /-,

-7"'~~~

, 

'\ .'~'" I_" _J'-
---,-- '--".~V ,.I B

A

; j

t~erandering
eerst later
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p.2. 

D:mamiel;:"
Bij:~e r~lmtelijke ordening van een systeem (zie syll. 4) spraken

we Over d~! struktuur. in ruimteljjke zin. Met d. y nam i e k bedoe-
len we de t~m~orele'.-struktuur van een stelse;;l.

SYSTEEM
Ruimte "'" Ti.id,
~~ ~j" .~

Ruimtelijke struktuur
,.( ~

Verbinding Scheiding
Open Dicht

"" -
Temporele struktuur
1/ ~

Kontinuiteit Diskontinuiteit
Zekerheid Onzekerheid

~

Evenals we bij ~e ruimtèl,ijke s:truktuur werken met verbinding en
scheiding, spreken we bij :de:ternporele struktuur over "'k 0 n t i -
n u i t e i t en d i B k'o n :t i n u i t e it. Kontinuitei t is

.,

verbindinf?- met heden en, verleden "door de tijd heen", diskontinuitei t
daarentegen betekent onderBrekin~.Y~I!een ~ebeurtenis.

Evenals we dat bij de begrippen die samenhangen, met ruimtelijke si-
tuaties hebben gedaan, geven we hieronder ook enkele synoniemen van
de betre~ende temporele begrippen.

DiskontinuiteitKontinuiteit -
Staken i.Doorgaan
Stoppen ,Behouden
Beginnen .,: ...,., Bewaren
Eindigen '. Sparen
Zelden Altijd
Nieuw (Nieuws) "". Voorspellèn,

Onderbreken (in d~_. tijd) :~"... .Voorzien
Vergaan, verbranden .:. ' ; Regels, bel~ften

Zeldzame gebeurtenis Afspraak
Versnellen Verzekering

"' -Vertragen' 
Voor:;ra,ad

Uitvinden Opslag
0 n z e ,k e r hei d -Z~.::k 8~r hei d

Temporele zekerheid

Voorzichtîgheid
Het zekere voor het

onzekere nemen
Wetten
"Planning"
Planologie

T~mpo~~~e onzek,e~heid
Risik. ,-
Avontuur
Waaghalzerij
"Laat maar waaien"
Gokken
"Vrije ont'Wikkeling"

Bij de ruimtelijke ordening werden de begrippen _+~~te.lijke zeker-
heid en ruimotelijke onzekerheid gehanteerd. Het ;wa~ ~~n kwestie van
dicht of open zijn, van er niet, of wel "bij kunnen!l.

Bij de ..tem p. 0 rel e b:nadering luid t d~ yr~~: "Kunnen 'ofe
door de t]Jd vooru1t- of terugz1en, of kunnen we dat.,.piet?" Absolute
zekerheid t.a.v. verleden of toekomst bestaat niet. Temporele zeker-
heid moet derhalve worden gezien a]s een min i mum aan onzeker-heid.

In de bovenstaande rij vinden we rechts de begrippen die te maken
hebben met temporele zekerheid, de linker rij duidt op onzekerheid,
hierin schuilt weer het element van "gevaar".
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Verbinding met het verleden is mogelijk op grond yan p a G r 0 0 n
en wel in de vorm van: boeken, archieven, vegetatiekaarten, perma-
nente quádraten, geheugen, memorie~ fossielen, tekeningen, stuifmeel
in hoogvenen gekonserveerd, J:adium-lood analyse, oude foto's, graf-
schriften,- "antiek", gramofoonplaten, geluidsbanden, films, "voor"-
beelden etc.

Middelen om "op de toekomst vooruit te zien" zijn-: begrotingen,
streek- en bestemmingsplannen, programma's~ beheersplannen, agenda's,planologie, 

voQrr~den, opslag, garanties, verzekeringen, AOW, nako-
melingen etc. Het zijn deze begrippen (waarbij het verschijnsel "ambte-
:naar'zioh goed thuis voelt!) die te maken hebben met stabiliteit,met
zekerheid t.a.v. de toekomst, met niet veranderen en gelijk blijven.

:'Re~eren~oQrni tzien,'
,.De onzekerheid inzake de toekomst is uiteraard groter dan die ten

opzichte van het verleden. De enige zekerheid voqr de toekomst ontle..
nen we aan r~iiteliike o~,de~~, dus aan pat r () b n .
Deze R,O. van het gelijkvamige Ministerie iÀ óns land i~ een beschei-
den hulpmiddel om ~lthans ~nige vat te krijgen op die toekomst.
(Zie bijv. de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening).~'"

Al dit ruimtelijk ordenen heeft echter alleen maar effekt, als bö~
vengenQemde "zekerheids-elemen ten" erin z.ijn verwerkt.. Daarom hoort
p 1 a nni n g en p 1 a vol 0 g i e ook hierin thuis. Planning
is in wezen bescherming, ko11servatie. De zgn. "vrije ~ntwikkeling",
de "laat-maar-waaien-mentaliteit" is daarom uiterst gevaarlijk en ge-
tuigt van weinig visie op de toekomst.

3. 

Gro~dbetrekking temporele ~rdeninR'.

Evenals bij de ruimtelijke ordening twee reeksen va~ verwante ver-
~schijn.seJ.en werden gevonden (zie syll.4 pag. 2) kunn~n ook bij de tem-, c. '

porele ;ordening de begrippen "ve1'andering", "diskonti:n'i1Ïtei t" en
"temporele nnzekerheid" aan elkaar worden gekoppeld, evenals de ter-
men "kQnstantie'!, "kontinuitei t" en "temporele zekerheid".

Voorbeeld: Door de hoge mate van konstantie die cn~planetenstelsel
vertoont, kunnen zcn- en maansverduistering tot op 'd~ sekonde nauw-
keurjg worden voorspeld. Alle natuurwetten. (zwaartekracht, middelpun.
vliedendê iracht etc.) zijn ~i~:~n van konstantie. .

P R

~
verandering
variabiliteit

-~
gelijk blijven
konstantie

diskontinuiteit
onderbreking

kontinuiteit
verbinding

on.ekerheid(dicht) zekerheid
(open)



NB (Syllabus no.6) p.
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SAMENHAlTG TUSSEN PATROON RN PROCES.
'

Ruimtelijke en temporele ordening in een sys'teem staan in een be-
paalde relatie tot elkaa~,- en wel z~Q.nig dat de F,eeks: "veI'schil -
isolatie ~, dic~t" in het patroon behoort bij: t'g.e'.4i:jkblijven -kon-
stantie -zekerheid" uit het proces. Omgekeerd 4~ngen "gelijkheid -
kommunikatie -open!1 weer samen met "verander.ing~i" diskontinuitl~i t -

onzekerheid". Anders gezegd: bij ~o g ~ waarden van ruimtelijke
variatie behorer ~~~~. waarden van temporele variatie en Amge-

keerdo
SYSTEEM..-/ ~ (rri.jd

(Ruimte)~

--

Pa.croo~

Kl
~

~ Veranderen Diskontinuiteit

Temp. onzekerheid

~ waarden van ruimt~lijke varia-
tie en ~ waarden van temporele
variatie hebben o~m.:

~@
er~~hi-l Isolatie

~~_ht

Gelijkheid

~ommunikatie
Open

,..
Proces1/ ---

---'--:-'-:- -l
Gelijk bl~~.ven KontinuJ:teit~z~ 

~-- -1

~ waarden van ruimtelijk~
varia tie en ~ waarden van
temporele variatie hebben o.m.:

Woestijnen
Stranden en zeereep
Stuifzanden
Polderlandschap
Schorren en slikken
Akkers

Tropisch regenwoud
Eikenhaagbeukenbos
Blauwgrasland
Levend hoogveen
Duinvalleien
Oud Kultuurlandschap

Bij deze groep behoren
bijvoorbeeld soorten als:

Orchis maculata
Pingui cul a vulgaris
Cicendia filiformis
Carex pulicaris
Carex hostiana
Oxalis acetosella
Vinca minor

Bij deze groep behoren onder
meer soorten als:

Plantago maior
Potentilla anserina
Ranunculus repens
CapselIa -oursa-pastoris
Corynephorus canescens
Elytrigia juncea
Ammophila arenaria

De oecosystemen, genoemd in de linker kolom zijn veelal rijk aan
soorten, mae.r relatief arm aan individuen.
Er is een fijnkorrelige "patroonrijke" struktuur, er is isolatie,
hetgeen gepaard gaat met een hoge mate van zekeJ.'heid over de vraag
hoe de situatie "morgen" zal zijn. De kans op veranderingen is bij='
zonder gering. Bij bestudering van de vegetat.ies in zgn. "permanentequadraten", 

(hierover later meer) blijkt dat er kwalitatief noch
kwantitatief wijzigingen optreden.. Dit fIniet verandereni! geldt dan
niet alleen de struktuur en de soortelijke samenstelling van het
betreffende oecosysteem, maar in verschillende gevallen zelfs de in-
diV'iduen" Er zijn voorbeeldE:'n bekend van "kwetsba%o" kruidachtige ge-
wassen (Angelica sylvestris) die zic.:h meer dan dertig jaal: als "indi-vidue" 

hebben gehandhaafd. Ook bij bepaalde orchideeën soorte..1 lijkt
dit het geval te zijn,

Bij de oecosystemen van he~j tweede rijtje is iets dergelijke onbe-
staanbaaro De hoge mate van iL1stabiliteit die hier heerst geeft onze-
kerheid t.aovs de toekomst.
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Zowel in de min of meer natuurlijke voorbeelden van: dez'e levens-'gemeenschappen 
(zeereep... slikken -schorren -duinen: -stuifzan-

den) als in de door de mens beheerde kultuurlandschappen bestaat
nooit enige zekerheid omtrent de vraag: "Hoe zal de situatie
"morgen" zijn?".

In syllabus no. 12,zal nader worden ingegaan op de relaties
tussen milieudynamiek en verspreidingspatroon.

,/



(;URSUS NATUURBEHOUD EN l-TATUURB~IEER.:======; 'c. ================

(Syllabus no 7.)

fJELEfJTIE EN SELECTQR~_!.

Selectie is een proces. Het heeft te maken met uitzoeken f met sor-
i; eren. Selectîe is alleen maar mogelijk als er verschil aanwezig is.I[oe 

meer verschil, hoe meer selectiemogelijkheid.yoo'tbeeld.

/- één

1. 

Het begrip "die1"" is vaag. r,!erl kan e1" zowel een koe a.ls een blad-
luis mee bedoelen. Door 'tselectie'! (in dit geval besch-rijving) ko-
men ~...e tenslotte tot bijvoorbeeld de soort: k; 0 e .2. 

In ons land k.omen ca. 1200 soorten hoge!"e planten in het wild VOO1".
Stel nu dat et" een plek van 100 mi is waar maat" êên soort g'roeit,
da.n is daar dus één mogelijkheid (één soo!"t) gek:ozen7 uit 1200 mo-gelijkb~den. 

We zeggen immers :c"Het milieu ~electeert't -in dit
geval zeer ste~k.

Groeien e-r .OP een andet"e pluis va..'l gelijlçe oppervlakte echte!"
100 plantesoorten, dan is daa!' minde~ stet"k: geselecteerd nl.. 1 : 12.
In het eerste geval was de ~~twendige $electie g'root, in het tweede
geval klein. Bezien rre echte!" beide situa.tie~ nu inwendig, dan vin-
den we in het eerste gaval ove!'al mas.r /-soorl. Alles is daar gelijk,egaal, 

er valt niet verder te sel.ecteroo. In het tweede geval nog
wel. Bij; konsek~..ent doo-r'Voeren V.Ja.rl in\'lehdige selectie k:omen we ten-
slotte tot êén klein plekje waar maar é~n soort gt'oeit.

Bij het beg'L"ip "dieti'!' is inwendige selectie mogelijk, bij de $oorl
"koe't niet mee!'.

Selectoren.

~-

In de praktijk en bij-de studie van biotische- en abiotische systemen
ontmoeten we velerlei selectoren. Selectoren helpen mede om selectiepro-
c:essen in goede banen te leiden. I~ onz.e hu.is-tuin-keuken-laboratorium-
;iereld kennen we zulk(~ selectoren als: wiggen, drempels, kanalen, zeven,
~;ommen en kleppen, maat' ook ,eer samenges-telde constructies die daj} een
c:ombinacie vormen .\Tan bovengenoemde s.electorsn. (Theepot~ met kom? rz.eef,
~;anaa1 en klep.)

In-1a.ndschappen en vecosys~~men vinden we ook. voo-r'beelden van selecto-
l:,en, die d.an een 'tisolerende" werking hebben en ruj.mtelijk gezien ,tot ye~-
schil leiden."
---Een zeer opmerkelijk, voorbeeld vormen de' waddeneilé\nden insa.:menijang met
:I;;[oordzee en W~idenzee. De grote oecologische "betekenis" yan de reek.s wadden-
eilanden h&1:1gt in de eers1;e plaa..-ts samen me-t hun werk:inga.ls "geog"a.fisch
mem'bi-aam" speciaal wat betreft de sel~~cterende werking die zich uit in
zand- en slikdofzet"tingen. Door een ingew;.kkeld stelsel van krek:en, kom-
men, een "zeef"mechanisme en "klepwe-rking'(.t.g.v. eb en vloed) vindt
hie~ selectie* en scheiding plaats. De in het zeewate~ zwevende zand-
en k:leideeltjesworden geselecteerd: het -z.and vormt drempels, de slib
beland in de kommen.
(Nb. de selectiemogelijkhej..d. v~n zand en k.1eideeltjes lîerust op hun ver-
fJchillende aa.~d" Zie ~yllabufl 4.) .,

\}lo~cI.

~

.'. t" 0-
.' .0 0',. ~".'., '. 0 '0 -, , .

,. ...0~' #. 0 '
1r ., ..~ '"

Selectie door ~fuemende
stroomE1nelI.l.eJ.d--

.-~- r. .,.- -, -"'.
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LEVEN

tvtanneer we ons afvragen wat l'leven'l in deze gedachtengang voor-
stel t, dan moet men to:t-de konklusie komen dat er aepter di t ve~-,
schijnsel een mech8,nism~ steekt, dat ruimtelijk gezien, tendeert
naar yerschU, isolati§_~ ~ill.;;!:!!g. en .ternporee~ naar rr.eli.ikbli.i-

~, kontinuiteit,.. ~m'porel~ ~k2'rheid.
De levende natuur is dussteèds op weg naar een maximum aan !~ver-

scheidenh~id" of ruimtelijke variatie en een minimum aan "onrust" of
temporele variatie. Dit zijn beide "onwaarschijnl~~ce" en moeil~jke
richtingen omda,t~ude meest waarschijnlijk,::) 'tendenties in onze omge-
ving juis:t aanst~en op minder rui~telijke variatie en meer tempo-
rele variatie. (xergelijk in di.t verband ook de 2e hoofdwet van de
th~rmodynamica). Terwijl het algemene streven (wat betreft pro-
0 es) er een is van minder rust naar meer onrust, van schoon !laar
vuil (milieuverontreiniging), van oligotroof naar eutroof, van spa-
ren naar omzetten, van vrede naar oorlog etc., tracht het 1 e ven
i~.o~gekeerde richting te werken. Op soortgelijke wijze tornt de
~evende natuur moeizaam op tegen de brede stroom, die van ruimtelij-
ke verschillen naar gelijkheid voert, van kwaliteit naar kwantiteit,
van veelvormigheid naar"'eenvor:nigheid, van isolatie naar kommunj.katie.

Dat:de brede pijl (zie fig. op de volgende blz.) een "makkelijke'!
weg aangeeft blijkt wel uit het feit dat.,het eenvoudiger is om oorlog
te voeren dan ~m vrede te ~tichten, te "bewären; hitte (vuur) kan het
kleinste kind maken, om een!ijskast te ontwerpen moet men echter meer
in zijn mars hebben. Eutrofieering is een eenvoudig kunstje maar het
omgekeerde proces is niet zo simpel en het vergt vele jaren (eeuwen)tijd.

Ook het I e ven echter ontkomt in principe niet aan de beide
w a ars c h ij n I ij k e richtingen, naar meer "onrust" en min-
der ""\.erschil". Toch doet het leven moeite om de onwaarschijnlijke
richtingen te volgen. Men kan stellen dat "gel~jkheid-kommunikatie-
.penheid" en "verandering-diskontinuiteit-temporele onzekerheid"
vijandig ft'ljn aan het verschijnsel 1~. Ze vormen .als hët ,ware
een "noodzakelijk kwaad" waaraan gevaren zijn verbonden. ;

Ze zijn voor de betrokken systemen of voor het organisme all~en
dan yan waarde als ze een bijdrage leveren tot verhoging van isola-
tie, tot vermindering van de veranderlijkheid.
Di t noemen we de "strijd om het voortbestaan", Waar in het leven,
"veranderingen" plaats vinden, zullen deze veranderingen veelal be-
staan uit aktiviteiten als: he»stellen, genezen, repareren, verbete-
ren, korrigeren etç. In een landschap biedt het verschijnsel "spon-
tane plantengroei"hiervan het meest duidelijke voorbeeld. :, ,

Elke plant is in wezen een I'regulator" die tracht de "veranderlijk~
heid'" van het milieu zo veel mogelijk te vermindereno (w~g van de _-:~~.:
smalle ;::jl). Pioniergeze:tschappen bestaan uit soorten die een be-
trekkelijk hoge mate van dynamiek vereisen. Plantago maior, Poten-
tillá anserina etc. Zij "draaien" de dynamiek die op hun groeiplaats
heerst "terug" en maken daardoor het milieu ges~hikt voor soorten die
minder veranderlijkheid vereisen. Op den duur leidt dit tot een even-
wichtstoestand tussen vegetatie, bodem en klimaat, waarbij een mini-
mum aan veranderingen wor~ t bereikt, gepaard aa~ een maximum aan di~-ferentiatie. 

Voorbeelden: Tropische rege~ouden en hoogveenvegeta~~est
beiden zeer ~ligotrofe milieus. De weg van eutroof naar oligotroof is
immers de onwaarschijnlijke "moeilijke" richting, waarmee veel tijd
is gemoeid.
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l\l.B ,Sy.Llaü-lls nco ~)

DE nrvLoED VJ..lf PROCES O}; PATR()Ol'J., ~ " .

Veranderingen treden niet alleen op j.n processen, maar zij kurulen
ook werkzaam ~ijn in patronen, 11ar~oe~' een pat~oo~ -van sa,menstelling
verandex't "betekent dat ';jemporole "!a;~iatie ir. ruim(;elijke v'ariatie"
Deze verandering kan zowel ver mee r der .t n. g aJ.s ver ~
min der ,i n g val' ru:i.mtelijk'3 (~i VÜ:1;s:l tei.t be~;ek9nen,)

BJJi~tel ijke a1~~~;f.:'~~

Yermiad~ri~~ van ~'a:i.mtel:tjke dl",rer.'f:)- te:!. t (ru:'miïe:ijke ni~,,'el1ering)
treed t op -warmee:r: b'Js'~aanll3 verscl;.jlien ",forden verminderd cf ui tgewi~3t ".
Processen als 9gali5a.~;ie1J kanalis,;'ë!.e:, beeJ.c;~,""'rmalisat:!.e, 8ohaaJ.verg1:,ç",.
ting etc. Zij:tl veorbeeJ.den ~'ar. het aJ:zwakken "fan b~staa.nöe :.'tli.1iltelljke
variatieo Hie~tij oehoe.ft Ll.Let ;.1.j.Jljs:l'C_j..tfJT4tl te w:..,.::den ge(lach.G aan de
grootscheepse aanpd.k van klÜ .~uu.:rte,)hnis(;he en ;:::: 1,~.Le.l techl'lisohe werk-
zaamheden" Zo ka-'rl .~"ermi.nclorirLg V?l1 de -3"):'016 ruil1ltel:;.jke ~ariat1.e, d1.e
kenmerkend is '\roo~' bepaalde typen ~nbeme3.",; hnoilanden, alleen al ëtoo~
een geringe kU.Ds.i;;.:neatffi.ft wo.t.'den berej.kte Ge-val:I_en zj.jn bekend~ -van 2
soortenrijke ~.regetat5.cs, 1'laar IJl.eer dan 40 -,re.csohiJ.lentie s~orten per m'
werden aangetroffenp waar na een §ê~aJ.j.ge i~cedlening van lC1J.r~stmest de
soortenrijkdohi in een ja8..r .bijd me"!! ,/~O% waf; .'le:i:'L1inder;:l"
Vooral de oligotro':!:"3 lllilie.:ls zi.jr. 5.~ cl:i.t ')p~j.ch.t bj.~jzvnder lcwei7sbaar"

Stel t men <'1.e (the(~ret1sehe) 'vo'9{lceJ.I'5jkè.om ~ran een j;;odan.:!.g milj.eu
bijvoorbeeld op 0 en van Gen anclG':i m~~J? "\roGdsel~:'.j:~ biotOlJp op bij~!~
25, dan is h(,t d'!:.idel:'.jk dat eell ":.:oena..me Val1 0 naar ~: relatief veel
hoger ligt dan een toename "van ~:5 r,aa:' 27..

Daarenboven heeft de kunl::;tln-~st :trl d:J..t opzj.cat een dubbel e.ffekt" en
wel de opvoering van d.e mil.;_e~lynam.iek, hetgeen afname 'fan de ~imteljj.,"ke 

diversitei.l.; met zi.oh brengt:? maar è.aa1...enbove!1 geeft de kt1l1stmer,;t ver-vaging 
V8.n de zo belangrijke 'V'e:t'schiller. .in "\!'(~edsel~::ijkdom die :plaatse~

lijk kunnen varierel1:: en waa,re..8.n deze b:i,otopen h1.1..'l g:\.'ote s()orten~~..jkdom
te danken }iebben,.. Dj. t speelt des te meei?:o naa:-cmate r4ct ~~emiddeldf3 mi.lieu
oligotrofer .tf:;"

n 

.. 1 .' k;;:';:!~.:1.!,B.!~g~K~_J

"'

1.' ..re ' .,e ...)'..,~-:.._~-;:=

--

T.", .:,'

Eer:-, 

't -

Patr(;on

\f\

\J--.
R . tl .. k d ; 11r ..'~~~m 1i e .1. UK e ~Yf:!.~~~.; ~é";-

Daar T" aar "'1..e .'- aa"JT'le Z1..;...'" "-e~'~'~"" 1 ~' J. ,,' ..., 11 -\ ". ,. .-."' J.-,.~._.~- .,
verslJhi.llen ~"l"rden 've:rs~jefk-t~~ r~l.'ee:ct men.
vermeerdering van xo'J..imte:L.ijl\:e afw.i.sEelj.ng

egi of bes"~aand.e
jl:e deni-.rellering'J

v~g~-;
..ol "I;L:n I; e..

R .~ ., , '1 d .
J-~~;.~;J;L_,~~ ~y~,.~

O r-,.

""e y,s ./,:~ --L

Patr~on

Een van de v:)orbee:lden .i.n de r18
in het spel j.s, v~Jri.nt de se': ectie
lijke samens.belling \",~l :f:or~ e:rl .~'Was 

dit n.iet ZO~ dan was Ila:ü.9S ç','

\~uur;J 
.

...:'_e

::-1.1118.

\J "../ V., 

"iaa:t'bij r"..1imtelijke denive:!.Jerj.ng
1et milj.eu. uj. t(:efeni; l~P cie soor.iïe~, 

\'J'e ~eggen: i'H~.;; mi":!.ieu seJ.el::teert1
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NB 89

Selectie door het milieu is de oorzaak dat de oorspronkelijk alleen
aanwezige milieuverschillen (fl1a,1/fb,Mc en Md) (zie fig. op pag. 2) wor-
den vergroot. Er vestigen zich ne.mclijk vegetaties die zich elk tot een
bepaald voor hen karakteristiek milieu beperken. (Va, Vb, Vc en Vd).Ook
de voor elk milieu x vügetatie kenmerkende fauna-elementen zullen bij-
dragen tot vürhoging van de differentiatie.

Eerst was er e.lleen:

Ma : Mb : r1c : Md

Later:

MaVaFa : ~IbVbFb : MeVcFc : MdVdFd

:Qe invloed van !!ve~anderingi'.
In syllabus 6 hebben we geoonstateerd dat "veL'andering" (proces)

hoort bij, leidt tot, voortvloeit uit "gelijkheid" in patroon.
Eveneens is er verband tussen !'constantie" en "verschil".

Ver a n der i n g als zodanig heeft altijd een e~aliserende
tendens. Dat wil zeggen dat bij een proces van ruimtelijke nivellering
verandering altijd meewerkt. Wil men dus "nivelleren'!, dan is verande-
ren een welkom "extraatje".
Bij het uitvoeren van cultuurtechnische werken is de verandering als
zodanig een v~ordeel.

Daar waar men echter verhoging van de differentiatie wil bereiken,
dus waar men denivellering beoogt, is de hiert~e noodzakelijke verande-
ring in wezen strijdig aan het gesteJ.de doel. De verandering (als zo-
danig) werkt hier dus altijd tegen. (Zie ook de brede en de smalle pij-
len op pag 2 Tansyl1.abus no. 8).

De conclusie is dus dat het verkrijgen van meer ruimtelijke variatie
moeilijker is te realiseren dan het omgekeerde.

r

Voorbeeld.
Het is moeilijker een ingewikkelde tekening te maken op

een schoolbord dan deze tekening uit te wissen.

In de cultuurtechniek leveren schaalvergroting, egalisatie, beeknorma-
lisatie minder moeilijkheden op dan in het algemeen de maatregelen die
in de natuurtechniek nodig zijn voor het verkrijgen van meer differen-
tiatie. Dit hangt onder meer samen met de snelheid van de verandering.
Cul tuurtechnisch gezien is deze !L~el~~_d eveneens een extraatje -niet
alleen financieel!
De natuurtechnicus echter kan nooit "snel differentieren". In het pro-
ces zal hij meestal streven naar "gelijk blijven", naar "niet veranderen".
Soms echter zal ~ok hij niet aan verandering ontkomen.

VoA_rbeelq 1".---
Is de waterhuishouding in een natuurreservaat tengevolge van in-

vloeden van buiten af in de loop van 25 jaar veranderd, dan zal dit
een ongewenste invloed kunnen hebben op flora, fauna en vegetatie.
Wil de natuurbeschermer deze invloed te niet doen, dan zal hij maat-
regelen moeten nemen, hij zal "iets moeten doen" -dus ver a n d e-
ren. Hij zou nu door middel van bepaalde cultuurtechnische maatre-
gelen de voormalige weterhuishouding i~ korte ti.id kunnen herstellen.
De praktijk heeft echter aangetoond dat bij deze snelle verandering
het middel vaak erger bleek dan de kwaal. Het enige dat de natuurtech-
nicus te doen staat is d;;"n ook het "noodzakelijk kwaad" -de verande-
ring- zo geleidelijk mogelijk uit te voeren.
In het nog zeer recente verleden toen men onkundig was met deze pro-
blemen, zijn bij het np.tuurtechnisch beheer in dit opzicht vaak grote
fouten gemaakt. (Verdwijnen van Carex dioica uit de schraallanden bij
Den Dulver).
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Onderzoek naar de samenhang tussen patroon e~ procesp af naar de
wisselwerking tussen ruimtelijke variatie e11 tel;nporele yar~'cie in be-
groeiingen is niet alleen ui:c natuurwetenschappelijk oogpunt bezien
van be18ng, ook Vûo;r het p:':'akti sqhe natuurbeheer zi.in de re sul ta ten
van dit soort onderzoek var! betekenis"., .

Eé:n aspekt daa~:'an is de invloed van proces op pat-roan, ~en ander
van patroon op proces (te behandelen in les 11)~. maar ook patroon op
patroon (syll. 3) I3n proces qp proce~ (te behandelen in les 10) komenhierpij aan de:- ord.:q" , '.. -.~ ..

Het bedo'elde V1JqerzQek is bovendien niet all~én g~richt op het sub-
systeem v e g e ~ a t .i e , maar ook ,"p' m i :t i e u en op de onder.-
linge relaties tuf1sen deze .twee ~ Het ono.er~oek is zowel empirisch als
experimenteel à.elîkJaar ~

Het verband .t'\:,ssen ruimte en ti,jd word.t CInderzocht in permanente
prf1efvlakten (ook ,fel permanente kwad:r:at'3n .."PQ' s~; -genoemd, al be-
hoeft de vorm beslist niet vierkant te zijn) waarbij een deel van de
ruimte in de tijd wordt ~nderzocrLt, dus onderzoek d~m.v~ herhaling op
steeds dezelfde plek. ge:ej,cht op de samenstelling van de begrÇl§!iing
en de milieufaktoreno Het~ is een vorm van kc,nt.inue meting, registra-
tie of hce men het wil noemenD Ex worden regelmatig (meestal eens per, .
jaar, 'soms -frekwenter~ sumsminder frekwent) v~ge-tä.ti-êkundige opnamen
gemaakt, maa= ook dikwijls fotOg1'afische en vaak min of meer gedetail-
leerde karteringeno Milieufaktoren worden gemet~n door jaarlijkse be-
monstering van de bodem (indien mogelijk en'noo~zak~lijk); registratie
van grondwaterschommelingen d.m.-,.", peilbuizen, ,10ntinue metingen van1!bht etc. "} 

'In principe zouden z~J.f:t'~gist:t'er~nde apparaten de voorkeur verdie-

nen; maar dit onde~zoek st71-~t nog in de kinderschqenen" -
'.\ .

Vorm e~ oppe~lakte van:l~e "proelvlakte worden bepa~fd 4001' vraag-
st~lling, doelstelling, i aard van het terrein en bij ,vegetátiekund'ig
onderzoek ook door het -min~m_":l.;:':~a~.:;. "';"r;.n <1,3 j6.~:L'effende vegëtc1.tie ~

.
Belàngri;ik zijn ook pe~anente transsectencvc.or o~derzoek; .;van zo-

nàties, het beperk-t voorkome;n van een s.oQrt in îi.ntv-orm etc. ,Hierbij
zá:l'8:1tijd worden gekarteerd, gefot°f!1:afe~:cd etc:qf dG zones moeten
worden gem8:rke~rd 'l dan weJ.' "bepe:len de versc!jiJ.,lerL.de "'ràk~en..wa~rin

'. czo'n transsect wordt opgedeeld" ,..' a
:::~?~~}~~~~ ~- ~

~
~~' -

1/

'f .J -" , "'-"---,

,--:. --
-,

-)~. :l,.~;~--: ,. .-

Naast "gewone" PQ\ s (op verschillende III~ni:eren r1;iIDctelijk' ~.,~st te leg-
gen: met hoekpalen, met in de grond a'angebrac};lte maglleteri, met behulp
van vaste pu;nten etc..) kennen WE O.ok ~?erppeciaie 'proefvlakten in de

., -, ,

vorm "ran regelmatig herhaalde karteringen' "fan hele ter:i.';;~..nen. Da~rbij
wor~en bepaalde el~mente~ uitge_~oi.ih, ,p;ijv'o populaties veun orchideeën,
domJ.nerende-soorteh, opslag van s.tL'uw~el etc" .

De verwerlcing "~an de gegeve$~'ig,e';3ch;i.edt in tabelvorm, in grafieken,
series fot01 s, diaoombinat~_es.-. 'v~t'~f;standsgrafieken e~c ,,'

r-
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PROCES OP PROCES.

In syllabus no. 5 zagen we dat aan een proces twee aspekten kun-
nen w.rden onderscheiden: het aspekt van gel ij k blij ven en
het aspekt van ver a n der en.

Het is echter oolc denkbaar dat een bepaald, in werking zijnd pro-
ces aan verandering onderhevig is. In zulk een geval spreken we van
een proces op een proces.
Het kenmerkende van een proces;is, z~als we re~ds stelden: de tempo-
~ variatie, de ver a n der 1 ij k hei d .Deze veranderlijk-
heid kan z~wel ~nemen, dus gr~ter werden, als o.k ~nemen, kleinerworden. 

In geval van afname van veranderlijkheid spreken we van teUl.-
porele n i v e 11 e rin g J in geval van toename van temporele
den i vel 1 e rin g.

TIJ D?"-._~~~

Later
.sé"

Eerst

Proèes
'-" IJ

TemP2rele denivellering. \.,

Temporele n!vellering.

Wanneer de veranderlijkheid in een proces afneemt, kleiner wordt,
is er sprake van temporele nivellering. V~orbeelden hiervan zijn .n-
der andere het tegengaan van de in de natuur optredende temperatuur-
~chommelingen door middel van thermostaten. Daor de werking van zulk
een thermostaat wordt de temperatuur ~p een bepaald, gemiddeld ni-
ve~u gehouden. Ze dienen dus ter beschermi.n~ (zie verband patr.on enpr.èes). 

Bij bes c her zni n g hoort ruimtelijke afgesloten-
heid, niet waarneembaarheid (in dit geval van temperatuursehommelin-
gen buiten) -we merken binnen niet dat het buiten 10~ kouder wordt.

Ook het regelen van schommelingen in de waterstand is een vorm van
temporele nivellering, van "?egulering", een verkeersagent die het
verkee? regelt, traeht èveneens de "veranderlijkheid" in het systeem
"verkeer" zo gering mogelijk te daen zijn. Hetzelfde doet een .hauf'-
feur in een aut~, d.or middel van sturen et~.

Achter elk pro~e~ kunnen we ons een regulator denken. Thermostaten,
stuwen, draineerbuizen, watermolens et~. zijn zulke regulat.ren.
In al deze gevallen is het de funktie van de regulat.r .m in de sys-
temen de veranderlijkheid ~p peil te h~uden, ze althans niet groter
te laten worden, respe~tievelijk zo klein mogelijk te houden of te
verlagen.

Wanneer de veranderlijkheid verlaagd wordt, spreken we van,
r e gul a tie -ver s ter kin g .
Deze regulatie-versterking is ,rooral in de levende natuur "een veel
vaorkomend verschijnsel. De levende natuur is immers &Leeds op weg
naar een minimum aan "onrust", ef temporele variatie. Levende wezens
zijn systemen die in staat zijn om .p de lange duur aan stabiliteit
te winnen. Evolutie bijvoorbeelc1, is een van de meest verbazingwek-
kende voorbeelden van regulatievcrsterking die we kennen.
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Vogels en zoogdieren hebben. kans gezien om in de loop der millioe-
nen jaren een regulat:lemect..anisme °:i) te b::J11'wen, dat hun liç-haams-
temperatuur op pe:il ho~dtc: Hetzelfde g91dt "'OCO):' het s11ikergehal te
in hun bloed erL nog veel meer andere zakeno

Ook j.n de ontwikkeJ.ing '".an eicsl tQt .'l'olwaasen individue ~ier..
we de regulaJt;ieversteI.'king" Een eicel is een "eenvoudige" regula-
tor (nng al tijd zo ingewiklceld da.t men er nog steeds niet op io
uitgestudeerd!) die e~n meer komplexe reglllatl\r (",ol'Nassen ':..rga.
nisme) opbouwt"

Ook de 3uksessie in de plan"Genwereld is een bijzonder g~ed voor.~
beeld van reg-lllatiev6rsterking1 zoajs we zager in syllabus 8.

Temporele geni.v§:.lli_!~&

/""I

Ook bij temporele denivellering kun.~en we ons achter het proces
een reg1:l.lator denken" Walmeel.' \16 daG è.oen spreken. we van
r e gul a t :L e -v e :I:' z w rkk i lt g "
Vermeerdering van temporele var.'iatie \"oert tot een hogere graad
van veranderlijkheid, van j.notabil:i. tei t, De re~uator funktioneert
om de een of andere reden niet, cf \Te~keerd; er is sprake van

storing"
Met storing beè.oeJ_'~ men :':L1 he.!; algemeen h9t ef::ekt v8.n een ver-.

andering in een. proces. w3.arbii de veranderlijkheid toeneemt~ Het
betrokken systeem verliest daarbij a<J.ll sta.bili tei t" Siäagt het niet
erin zich hiertegen te verdedigen, dan kan het leiden tot ontwrich-
ting van het betreffende syste~m~ Bekende vormen van s tor i n g

zijn onder meer ziekten (bi het -t.ijzonder kank.erl)t lawaai, oC',rlog
etc. Het zgn. "rorJ.dzingen" bij 3611 l~rachtver.-sterker is een bijzon-

der goed voorbeeld.
Bfttsingen in het Iferkeer ~ijn ev-eneens gevolgen "'ran storing"

Een voorbeeld waar!rJ.ede we in d.ez'3 tj.jd allen \1orden gekonfronteerd
is de steeds meer VI11 zich heen gr.'ijpenJe mil~.euverontreinigingo

De weg van "schoon. naar vuil" (s~rl" 8 -pag,,2) is die van de
"brede pijl" de "gemakkelj.jke weg"" S-.:.hone kledij,1g, lucht en water
"vuil" maken is een vrij eenvo"l:i.d.ig k-lJ.nstje, het reinigen ervan is
heel wat moeilijker.. MakerJ. we (me.t v.eeJ. moei te) ons overhemd schoon,
dan maken we daarmede onze :'Imgcvi!).g (m~).kkelijk) VlliJ. door de ge-

bruikte chemische wasmidde~en!
Milieuverr,ntrei!:l.iging is een k~Testie Va:l1 temporele denivellerj_ng

en dus veel gemakkeliji~er i:n het le'\,-en te roepen dan de bestrijding
ervan. Eutrofe situaties zijn L!akke:lijker te verweozenlijken dan (",li-
gotrofec Alleen al door ver war min g bijvo~rbeeld kan eutro-
fie ontstaan (thermische ve=:>ntrej.cig.i.ng ~ een versühijnseJ. dat

steeds meer de aandacht vra.agt) y een lcouàwateraquarium is veel moei-
lijker te houden als e~n warmwaterbak',

Verschuiving van eutroof naa.c oligot-coof is de "moeilijke weg"
van de smalle pijl, het 5.s de weg van het "leven" ~ Het is opmerke-
lijk dat de hoogst ontwi!.:kelde!, meest etabiele levensgemeenschappen
op aarde onder oligotrofe omstandigheden leven.. Dit geldt zowel voor
hoogvenen als tropische regenwouden. In het eerstge:lv~mde geval is
~o temperatuur vrij stabieJ., bjj tropische regenwouden is de veran-
derlijkheid van het dag~ en nacht-.ri tme zeer konstan-~.. Het is een
kwestie van koelmechanisme p tempera'~mlr en vochtigheid vertl)nen een
hoge mate van konstantie~
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verschillen in s.ta:bilitei-t van het milieu.

LANDSCHAPSTYPE ~L___~~RAKTERISTIEKE PLANTESOO R!EN ,

20
80 '

60

220

250

280

80

150

120,

St-randen, platen en slikken.

Gorzèn

Stuifduinen

Duingr~slande;n
Duinst ruw el en

Duinvalleien
'.

DuJ.nmeren

Duinbossen

Binnenduinrand

To-ta-.l 700

(lTbo Het to.taal (100) i~ Iflinder dan het a'bsolu.te totaal

(1260) omdàt verschillende soorien in mee-r dan één land-

schapstype voo-rkomen. )

Een t'weede vooT'beeid ~o'L"men de hellingerJ. in kalkrijk duin, waarbij!
een opmerkelijk verschil kan woro~en geconstatee"rd in het vegeta.tiepa-
,t-roon \fan de noordhelling en dat 'tla11 de zuj,dhellj~ng.

Een noordhelling heeft een heel wa.t C1"r "gebuffdrd ,t milieu dan de
da~T' tegenover liggende 'liaidhelling. Di"!: geld"t 'zowel de Ytlisseling in :
temperatu~r (warm -~oel f d~oQg -vochtig)al$ andere f~ctoreno
Dit komt tot uitdt"llkk:ing in fló~a en vegetatie en oolt in de stl'Uct'I~-u.r
van de begroeiing~ De op de z.onzijde gelegen hel~ing is' open en zandig
met een 9.~erk:e mate van d;ynamiek:. Hi~r gl"'Jeit maar é'ti. soól"1tp Artemisia
11.O~yä.i:ii (D'ainaverui t) 0 Op de tegenover J.iggendE: floo1"dhelling komen
daarent eigen ongeveer 4QI soo'r"~ en VOOt.9 waaronder Anaca...rnptis pyr&l-nidalis,
Polygonatumodoratu..m, Picris bieracioides, Silene nutans etc.
In kalka.:l'lue duinen (Te:rsche'lling) is de -tegenstelli11..g wa.t aantal soor-
ten 'betreft minder specta~a;it', wel wa.'t ui-!;erlijk oetrei't van de ve-
gètatie, waar we op de zuidhelling .OijvooToeeld Co~ephorus canescens
vi~den en op de noordhelling Empetrum nigrw., POlypodium ~~g.ret Salix
~epens et~. 'vinden.

0
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MILIElTVERANDER TJ:C,-;K"lJEI~,,--,-, ,-

We stelden 1.'eeds eerder ..lat -"_11 het sys"~e~m llmilieu. x vegetatj.e"
het milieu domi_l:eert over de , e~E:tatie" (III1.1iev. .-'--:nder 'regete,.t;ie
is denkbaar\, het omgekeerde n:tot)" Vo(.':rts d?m;.üeer.t tijd over
ruimte en daarm(:;de 9:1'0':;;38 (';',,"er }18,J:ir:-)on.,

We k'JJ:.ne:1 ons 1;;.;-1 vcor;;;tella:-:. dat I,~:L" een '~.1.jd is z('.ndAr
!I iets"., !'laar rJ.iet Ij iets'; zoDcler .t;i,jcl" E2~. duideJ.ijk voor-
beeld d ~ ~ ':" J"d -p" """'p n .J..,, .-" J"t; C.'a ..-"'.,i m '"e """eft G J"',..,,'... ..-~.., !U""",,--.",". ..,J..,..1.'-.""\10"" O'
Whi tJ:o,,;r~ "Eli: voorwerp kan op ':jwee of meer '\feJ.'schillende
tijder. cp dezelfde p:;.a;;'..ts Z:Ljl,,; raaa:t;' TJ.orma1i tO:l.' kan heJij
niet op de z~J.fde "'lil.ja ~,p t'{Ge Jt' mee:t' pJ_aatsen ~,ijno"
(Aula 20e)

In vat spraa}:.gebruiR~ liMer!. kan de tijd niet dwingen" -
"De t:i.jd dringt!!) 1N~ zJ.,jn ster~:: t:L,idsa.i:;:ha."1kel:~jk: p'Jpula,ir
gezegd; IIDe tijd stcc:::-'t zj;ch niet aan 0113""

ilj,ngen le
-i J
tom::.;:lee~1;

dt to-'\Î
...er ;,

6.cle 

konklu_sie dat
e g e -C a tie ...

Een kombinatie van beid~
"m i 1 i e u -pro C G S $

patroont~
Eierop is dan weer de llypO t:l:-
eigen, zeer bepaalde ma'~e Vé:.
om zijn levensfunkties 1ie k1)
tussen een teveel. (maxj.mUlll:)
(minimum) aan temporele 'var::.
de verschillende :plantes.io::";
hun versch:,_llende cisen ten
ze mtlJ.t:!r::veravderJ_ijkheidc

S .' .",t ' P i:e ~.:-.-;l-"rl' S Q"y' omm:Lge SOO~...'l1 \. 0" J.l. ". .J."., an ~","
phorus canescans ~ SaliooJ:.'nJ.a 6i),::"Jl).3,C:';
passen b5_j hoge g:cajen vart dj~a.r.li;.3k")
publicaris p ~1p1!.'arJ.thefJ s:p:i1.'aJ.is ei:c"
de processen een ,reel gerIng:

('se geba.see:l.'d dat elke pJ.antesoort een
.' m' ll i eu "T

e T'~' lQ-e 't' l -7';I~'i,"'i d nodJ." g heef t ",,"'... .-,~- "-V'~"..
"..""y '" erv " lL' ".i' A' l D C,7 e """ at 1 i gt a.' an J..n,~J.,-;.i"" ,., "...,.,:" -.1.

aan v'(~:-ca.llt;lel:lijkheiç e~l een tekort
atie" Het oec'.)j,ogisu11 \"e~schiJ- tussen
en ka" dr~ ~'C'rè..~n t,::;egcschreven aan
aar;:.ien ";an de maa, t en de aa."t"d "an de-

:la, F'Jantago maj.or:: Coryne~
etö,,) tlA.bberJ. bahoefte aans

A11de::'e (O:;:chis macu].a.~a~ Carey:
.oehören bij L1jliet18 waarin

'" n.""t o ""a" '."~n8 "'" e l~ '. er ".one ~"'J, ~.".J.,j , y" "'"

In de oeco " yst ""' E '\ ,.-e...""e'" ." h+ e "" ",~{A' .1"'
a.'L' e -" mJ' ]j 'A Ul"'aktoren door ,. .", """"w """.1. .,.,.,v, ...,

een!, soms mi7:1 of Jueer ~~:;:1.921keli;;k 'la!.J ellcac.r" l:;cms ook ona.fhankelijk
Het is nagenoeg ~:ldnB!ll:l;)k CIJl a;. deze dyn.am;_o,-:he toestanden op el-
kaar te betrekken. en. j.o. '§~i!. v,'.,orbeal(l t9 deilionstrex'en..

Zo kan bj.j een konstant ~o'..ltg,)1:!I'J,.l :-:e de VOclltigheidsgraad wisse-
len, maar evengoed Jmgekeerd, Wé1:cmi,3 ~ll ;':o"1de ~u:.len meestal niet
konstant zijn, e~ is sch,');:amel~ ~g denl{baa:.. iD. de zuurgra..~ó- van een
milieu9 de fakto:;.' J.j.cllt .is 8.an wisseJ.5.:ag';)!'l c::ilderhev-ig':; 'iierl'einen
kunnen per5.odiek )"'.;-e:r.'s.lï:r.nmen )f 1.1.1'~d::'(:'ge!l e1;0 c

Al deze faktoren kunnen een -~epe,alde lna.te ',"an konstantie vert,?-
nen, maar ook wJ_SSelell,. Deze "",isselinge:.1rl gelderl dan niet alleen
de mate van d~"narJliek\l mae.J'~ ')ok de ~~~ Cl-,..,anc En ')p al deze fakto-
ren reageren ,û teindeJ.ijk planterl en d:teren"
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MIN or }'IEi=R -r'I.OtiSTi..1TT',,1':-i'-." )."
D'i~l..t1.J.,

'r;'" I ~KT"-~'ID '1.1èJ'-LL U 11..;.;, .
~.

r~Ko~stant: 

hoge mate van dynamiek. Als v*.rbeeld
van een plant die aan dit scort milieuverande~-
lijkt1eid is gekoppeld geldt Ammophila arenaria.

lA.}

- 1..:;/

Konstant een., geringe mate vanti'eranderlijk-
heide Voorbeeld: Spiranthes spiral~..

,

B ~ ~~~~ """'-'"'-

"nRA~ERLrJK~. VERANDERLI~KHEID" . ..
Afnemende veranderlijkheid (Basis VOQr
h~t v~rsohijnsel "suk~e~~~~").-

-.
c. ( l nA~ --

I :vV~~
"-) "'""'

Tpenemende veranderlijkheid
(Ba"s1s'storing)

~

D.~ v
r \.-I ' , ,

~Tu eens tQename, dan weer afname van dy-
namiek, een komb~natie van 1 en 2. Een
plantesoort die deze vorm van verande~

I lijkheid prefereert is Potentilla anse-
l,rv rina. De "veranderlijkheid" waarom het

..\ I 'J dan gaat zijn de wisselingen tussen nat-

~ .., ; ;,.~ ter,worden of nat zijn en droger worden
,:;. 4 ~;' (., of drqog zijne

A, B en E zijn "cyclische" veranderingen, er is " een bepaalde mate
.co.van konstantie in het geheel te bespeuren. C en D zijn niet cy-.

clisch, er is alleen:inaar "verand_ering".
.._c' ~

I'""

J\r-

~'"E.J\

i'-

r)

AARD VAN VERANDERLIJKHEID.

0

"" ,
!!,.ee kleiner de veranderli.ikheid. hoe belanp!:ri.iker de""Qard van

dieveranderli.ikh.eig. is w '

Een temperàtuursbhàmmeling tussen 00 eri1000 c. i~:niet specifiek.
,

Het betreffende stelsél heeft in dit gevalnamelijk""gee~ bepaalde
temperatuur: nu eens is het warm, dan weer koud ~f koel.

Een schommeling tussen 9~ en 110 daarentegen is ~ specifiek;
we noemen het stelsel "koel". Een sch~mmeling tussen 89~ en 910 is
eveneens specifiek -het is "warm".

De schommeling tussen ~o en 110 (koel) is m~ér specifiek dan
een schommeling tussen 89 en 910 (warm), want in het laatste ge-
val ligt de algemene dynamiek van het stelsel hoger, er is meer
onrust door de hoge temperatuur (Vgl. tekening in syll. 8). 0

De specifiteit van 100 (9-11) is dus groter dan die van 90
(89-91). Dit blijkt wanneer we aan beide stelsels 50 toevoegen.
Dat van 10 wordt 150 (dus 1.5 maal zo groot) een groot verschil
dus met de oorspronkelijke toestand, dat van 900wordt 950 (1.055
maal zo gr~ot), dus heel wat minder verschillend.

Een "stelsel van 10C" is dus makkelijker en sneller te versto-
ren dan een van 900. Dit is hetzelfde wanneer we v;~dselarme si-
tuaties vergelijken met voedselrijke. Een uiterst geringe hceveel-
heid kunstmest is reeds voldoende om de minime verschillen in een
s~hraal land te dQen verdwijneno En het zijn juist deze minimale
verschillen die uitsluitend in voedselarme milieus werken.

('
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In een sterk dynami.f!>che, voedselrijke omgeving (bijv. een strand)

kan men daarentegen zondé:i:- bezwaar nog wel een .tori~NaCl toevoegen
~~ zonder dat dit van m~rkbare invloed is op het milieu.

Inde volgende schets zijn een grOot aantal milieutypen (a tot
en met s) weergegeven. Daaronder is een viertal plantes~orten ~p-
genomen dat een bepaalde oecologische verwantschap vertöont en wel
ten op81chte van de faktor: ~chommelin~ in het voeht~ehalte van debedem. 

..
--., ~

De g_lflijn aan de rechterzijde van de figuur geeft deze milieu.
faktor schematisch weer, bovenaan zijn de. schommelingen gr.ot, pn-
deraan,neg maar gering.

._a Ib" IC .d ",e .f ,f?" ,h .oi ,k 11 ,m In ,0 lP Iq ,r ..q-

P~tentilla anserina I I I '. I. f f

--

(Linum catharticum
I I I t I I f )

~

Spiranthes spiralis

C.eloglossum viride
+--f

Potentilla anserina eist ten aanzien van deze milieufakt8r (
een hoge mate van veranderlijkheia, Coel8gl8ssum viride een zeer
geringe mate. .,

Coelog18ssum en Spiranthes zijn zeer specifiek ten aanzien van
de a a r d van de schommelingen. Het i's de beide soorte;h' te deen
om vechtwisselingen van z~~r geringe aard. Zulke wisselingen zul-
len uiteraard alleen maar effektief zijn onder droge omstandighe-den, 

vandaar dat deze soorten 8P vrij droge hellingen wörden aan-
0ge.troffen. : "

Biotopen waarin Potentilla anserina v8ork8menzijn zeer alge-meen, 
Herf9tschroeforchis en Groene n~chtorchis zijn in verband

met het zeldzaam voorkomen van hun specifiek milieu zelf 8ok zeerzeld~aam. 
"
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Sy"llabus na 13.

Ç~9!'I ~~RA~I~~~_:I;Sp~n$JEo

1. 

'Concentr~tie

Figu.ur 1.

In boven~taande figuur is spTa~e van (maxime~le) concentr~tie.
In de linkerhelft is namelijk al het wit geconcentree~; in de
rechterkant is alles z wa.. 1" -t. W~eer we het wit en het zwa,.rt
i n wen d i g beschouwen dan zien we gé'~n ve-rschil. Binnen A
is alles wit, binnen B alles zwa~.

U i t wen d i g gezien is er wel verschil, het verschil is
rz,elfs maximaa.19 A is uitsluitend wit, B uitsluitend zwart.

Bij: con c ent rat i e heb"ben we dus te maken:

I_nw~ndig : met "gelijkheid") dus '(volgens de grond?egel van een sys-
teem) oo~ met eontact, comlTnmica.tie, veranderlijkheid en
kallS op storing. "

Ui~wendig : met Itve?schil"r dus ook met isolatiêv bescherming en sta-
biliteit~, '

Yoo?b~e~d : Stapho1"st. Na.a.-r buiten (uit1.-le!).dig) isole-
ment, 'beachemi~g ('teger. de "heidense" invloed
VB.n de we1"eldf.).Inwendig gelij'kheid en inten-
sieve com!Tîl1.n.icatie:( Inteelt! )

2. DiepeT'sie.

Fig-auï:" 2,

Bovenstaande figu.u!" geeft dispersie aan. Het '(..it en het z\..arl zijn,
mee!" verdeeld, gespreide E!" is afwisQeling t;ussen zwart en wit.
Hie!"door is e!" i n wen d i go besehouwd ~ verschil. Zowel É. A
als ir2; B zijn- zwart en wit aanwe.;ig" Bij de vergel,ijking van A met B,
consta.tèren we minder verschil. dan in figuUT L.

Bi ji dis p e ..s i e zien we dus:Inwendig: 

"ve!"schil", iso]a1ie, afgeslotenheid, stabiliteit.Uitwendig: 

"gelijkheid", dus èomm\1nicatie, instabiliteit, kans op
sto-ringe

Duidelijke voorbeelden van sp~eidings-effecten te geven is moei-
lijke!" dan het effect van concentratie aantonen. Sp'I'eiding geeft nl.
"vaagheid "
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Yoorèe~:~ Siel da~ de vertegenwoordigers van één diersoo~ z6
dicht 'bijeen leven dat er comll~icat.ie mogelijk is tussen alle
individuen. (coIlcentratie) dan zal d.e soort eenvormig blijven.

Bij een meeT dispers ve-rspreidingspatroon zal het onde1"ling
fJ;Ç>ntac,t tussen, de ve-r-tegenwoordigers, die als groep nog' 1"ela-
tier dicht bijeen leven blijven bestaan. De mogeJ.ijkheid tot
è~mm~rlicatie tussen verder uiteenwohende groepen zal minder

warden en afnemen.
Op de lange duur zal er , door onderlinge isolatie tussen

d.e dive'rs8 groepen) "verschil e, optreden en het geheel za.l min-

der eenvo-rmig worden. Dit spr'eidingsmechanisme met .bevorde-
ring van in1riendig9 isolatie (oiT!hen de oorspronkelijke soorl)
~~J, du.s meevle-rken aan de ontwikkelinf;.van -ru-i"JItelijk:e variatie
binnen z.u,lk: een diersoo-rt~ Spreiding is derhalve voor e v 0 -

1 u t 1. e en VOO1" ande-re vormen van regu.latieverstet-king onmis-

baar.

Concentratie en spreiding z.ijn in pT1.ncipe I'proces op patroon -acties",
tenminste voo~ zove~ he-t gaa1 om ruimtelijke concen,tra1ie en dispersie.
Wanneer door deze acties een patroon wordt gewijzigA9 veTw1dert, dan heb-

ben we met een E~~~ .te maken.
Bezien we concentratie als de toestand van een pa.-tToon, dan .L! er

uitwendige isolatieo Bij concentra.tie als pr~ces op patroon, dan ~~!!1-1
de2.e uitweridige isolatj.e -toe~ de uitwendige stabiliteit wordt g-roter.,- -,-

Bij spreiding is alles juisi; omgekeeT~ "/,, ""~--C- ) ( ,

E '1.'; -n d d. id 1 .- k b ld -~ ", (! t?,!,~.2.!~ \ b /f.l J

en w_J..on er !.\ e 1.J voor ee /--""';(":-;'~~ ~b b ' ~t t -.-"ronge JoeG (".
van een concen -ra 1.e-.p"t'cces z,J.en we J.n een "':; rivie1"enstelsel, wanneer we met de "~~~ ,.: !

~troom mee ga~." De kleine beekje~in t 11
de brongebieden vormen grotere waterlop~., dt
hoeveelheid water, de kracht van de stroom, he",
arbeids~ermOge~emen toe. Tegelijk~rtijd word~
de trof~e van het water groter en ).1) veel gevé'..1"
len (helaas) ook: de vervuiling, allemaal concen.
tt"erende acties\) die tenderen naaI
vergro'..,ing\, a&rIvoer.. Daa..1'~e.i: zie}
hoe de inwendige isolatie (gróót u
de veischillende brcngebieden) af.
neem'è~ naa1'lnate we d.e monding l1adere)
DE: bovenstrooms ~nwezige à,j,vereitei1
vE'rdwi jn'~) met als gevolg dat er "bene-
dens-l;rooms nagenoeg geel) "verschilleTl
mE:er zijno Wa:'.; er 11i teindelijk in '?eE
terecht ~omt is , letterlijk m
figuu.1'lijk -"(én pot nat't
Het is á.e weg var). de ::7"".
makkeliji<:.e"b l' e d. Q

-, 1",p 1.J .
Gaan ~/(':) daarentegeJ t~~ de moeilijke weg- va)

~,è
de smalle pijl, dan constat~~,we precies het tegenover-
"'es ~ e-lde .""-i,,.,..,..:t," ..,..-

~~

,.

~'

-'-:::::::

/(

J..

"1

/ ,,\'-.-
I,'- 'I ,i
,/

."AI/ " i\ .
, '\
...,~~

§/~
-" t"'- ".

\" '
,; \"I. '/ '

I-. 1,\",..

....
,I

,,-jO

/-

, ~~~-~' '~~!:!.- ~\
1?~ot1g~,bi~~ }

\""- -""",d ,

"-
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Geli.ikti.idiFr.heid en onfl',eli.ikti.idiFr.heide-

Bij konsentratie en dispersie, als proces gezien, komt het pro-
bleem van gelijktijdigheid en pngelijktijdigheid aan de ~rde. Er
is een verwantsthap tussen .phoping in de ruimte en gelijktijdig-heid.

De -nplezierige inwendige effekten van kensentratie worden d~or
gelijktijdigheid nog versterkt. Auto's die van verschillende kanten
een kruispunt naderen zullen met elkaar in b~tsing k-men als ze ~
li.ikti.idifl: op dat kruiopunt arriveren. "Ongelijktijdigheid" kan
helpen ~ulke botsingen te v~orkomen.

Een ander voorbeeld geeft "vakantie-spreiding" te zien:

Ruimte!i.ik aspekt: Er willen 500.000 mensen met vakantie naar
, T~rschellin$!',.

Temporeel aspekt: Er willen 500.000 mensen in ~ met vakantie.

:B;uimteli.ik en tem-
poreel aspekt: Er willen 500.000 mensen in juli naar Terschel-ling.

De vraag is nu maar welke leuze prevaleert: "Schellingerland-va=kantiel.and" 
of "Julimaand-vakantiemaand" !-

Een ander veorbeeld leveren de spreeuwen die zich' s.-avonds ~p
een bepaalde plaats verzamelen om te gaan slapen. Ze arriveren
vrijwel gelijktijdig: binnen een kwartier zijn alle (vele duizenden!)
spreeuwen preseni.'s-;.Morgens daarentegen, als elke spreeuw weer
uitvliegt (spreiding) gaat het vertrek over een veel langere tijduitgesmeerd, 

het duurt meestal wel anderhalf uur vcor alles weg is.

~~E:F..!..otte 

in samenhanp: met dispersie en konsentratie.

Tenslotte dient er n9g te worden gewezen ~p het verband tussen
gelijktijdigheid en grove korrel (konaentratie) en ongelijktijdig-
heid en fijne korrel (ruimtelijke spreiding). Zeals we in syllabus
9 al stelden, geeft spreiding van (beheers)-werkzaamheden in de
natuurtechniek een beter resultaat dan konsentratie in de tijd.

Vroeger werkte de boer gespreid in de tijd, het duurde langer,
dus er was meer "tIngelijktijdigheid". In é'én dag een perceel ho8i-
land gemaaid te krijgen (met een machine) is meer konsentratie in
ruimte en tijd dan hetzelrde perceel in twee weken te maaien (met
de zeis).

Door de laatstgenoemde spreiding in de tijd ontstaat in het pa-
troon meer ruimtelijk verschil, bepaald door het tijdstip van maaien.

c
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Cicendia""f.,iliformis., de dra,adgentiaan, die een veel "rustiger" mi-
lieu beh8eft" geeft ee?-geheel ander, meer fijnkorrelig versprei-
dingspat~oon te zien.

Het "r~,ter op de bè,fde kaarten bestaat ui t zogenaamde "uurhok-
ken", vakken van 5 x 5 k!n grootte.

Op~e~,kinf!,. :
Het verspreidingskaartje van Cic~ndia is niet meer in over-

eenstenlming met de tegenwoordige si~uatie. De kaart geeft name-
lijk de verspreiding van deze soort weer z.als deze 30 tot 40
jaar geleden was. Ze kwam t~en voor ,in 159 uurh.kken. Momenteel
i~ de draadgentiaan uiterst zeldzaam in .ns land. We kerulen
haar neg; maar van 7 uurhokken Cr), te weten 6 .p Vlieland en
Terschelling en ~~n op de Noord-Veluwe.
H~t "rustige" milieu van deze plant is in Nederland vrijwelverdwenen. 

Dit lot zal de breedbladige weegbree nimmer zijn be-
schoren. Zijn "dynamisch" milieu zal wel ten eeuwige dage blij-
ven bestaan!

~en aanzien van de relatief "grofk.r..Jt.lig~" verspreiding van
Cice~dia in Twenthe en de Gelderse vall~~ moge het volgende worden

J., ~'i.
opgemerkt. :)';i\~

V.or een kartering van Cicendia fili:' ;;i~is is het "uurhokken..
f~rmaat" rei te1.~jk te grof. pe inventar:'~:~;tie van de Nederlandse
fl<;>ra geschiedt eçhterop ba;sisvan:'kw~tïerh,~en", die ten be-
h.év:e van de verspreidingskaartjes, zoals hier'bijgev.egd, tnt" c

uurh:fkken zijn, sam"engevo~gd. i~" );,
Wanneer we de .I'p.1a,~aten" in Twenth~ en Gelderse 'vallei in een

kw~rtierhokken-ra~te'~jf'~den weergeVen,/\l~~a.n zou d"e "fijnkerrelig"
heJ.d" zeker t.t uJ.tdr~J.ng komen.", cc;,!

De 

onderstaand7 ~chetsen maken ditdUid~~;ijk.
: ':~,.

Cioendia

Ciç.enPlant.

~- .~

verspreiding in
uurhokken
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.~ kor-rel.

korrel vertoont, geeft onsçe 
ordening tel. plaatse,. ,,'feLsoh 

onderzoek aar'. soortf?l'l

zonaties groeien? gebeurtriohtin~ 
van het lint, i..11 zgn

1. 

PatroonvoT'men.
~-

De eigenscllap Varl een patroon die we aG\ ..-driehoekig, 

grillig, laJll!;Werpig, hoekig et
tot de eigensch.ap korrelgroot~e~ z.~ i?
band.vormig patT'oon in d,e lengterichti:ri(
maar dwars daarop rel.atief f i j n Co",.D "1 +. " 1 " .j. ~" .

e "l'J.CIl "J.Yl~s waa!'J.n '3('.11. l.nb een !:l.JLde 
meeste informatie over de ruimtelijk

vinden daar de meeste ft&'"refiS". Oecolog-:
of vegetaties die in linten, b~de!:l of'

cdan 
ook. rneestal loodrecht op de 1. engt e, -.tra.nssect,en.

Vegeté\tieg die evenwijdj.ge lint- of 'ba.ndpat1'onen ve"t'tonent
kennen we als gordels ot' zonaties.. Comple:1c:e lintpatronen leveren
rasters of netstructuren, met ce1J.en of eilanden tu.s~en de linten.(Vgl. 

heggenlandschap of netwerk"liart wegen). Hierbij sluiten rnozaiek-
vormige patronen a:arl. -.-
Oligotr~oj ve~~e~2~~Le.!. ./L =

.fInIIIll Eriophorum a.ngt\S- .

tii'oliu.m

ij Carex rostrata [ Eleoc"ha~is paluBtris
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Open water
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~l'rans 

B ect .
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In de vorige les bespraken we het begrip "korrel groot telt, een

belangrijke eigenschap van pa:t-ronenc Twee a..nderè eigenschappen:
v 0 r m en go re n B hanf~en hie-c-mede te nau\'iste s$.ment zoals
we hie~a zullen zien.
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In de dierenwereld zijn het onder meer bepaalde slakken, in-
sekten en amphibieën en in het bijzonder de massaal optredende pa-rasieten, 

die biotopen met een hoge graad van dynamiek prefereren.
Een bekend voorbeeld in ons land is de leverbot (vooral zeer scha-
delijk voor vee) en in de tropen de daaraan verwante, eveneens aan
amphibische slakken gebonden organismen die bij de mens de zo ge-
vreesde Bilharziosis (Botworm) veroorzaken. Deze ziekte, waaraan in
de tropen en subtropen al honderden millioenen mensen lijden, breidt
zich steeds meer uit d~or de toeneming van het aantal kultuurte~ni-
sche irrigatieprojekten in drege gebieden. (Wisseling nat/drQog).
Ook de in zwermen optredende sprinkhanen hangen samen met e~nvergen-
te oecosystemen, zoals bijvoorbeeld droge steppen die tijdelijk on-
der water komen te staan en waarin de larven van deze dieren tot
ontwikkeling kömen.

Kolonievogels die Boms massaal bijeen plegen te broeden op een
betrekkelijk geringe oppervle.kte zijn vaak aan dynamische oecosys-
temen gebonden. Zilvermeeuwen, alken, zeekoeten, diverse duikers
zijn hiervan voorbeelden.

Langs de kaarsrechte poldersloten in ons land kamen (kwamen!!)
meer kikkers voor dan in de uitgestrekte moerassen en trilvenen
met hun typisch "vage!! grenzen en stabiel milieu.

De toename van de kapmeeuw sinds de tijd dat do"r de uitgebrei-
de ontginningen tal van oligotrt,fe heidevennen in bemest kultuur-
land kwamen te liggen is in dit verband opmerkelijk.

~'Stuwin[?,seffekt" .

D~ordat loodrecht op de limes ~~nvergens een hoge mate van ico-
latie aanwezig is en evenwijdig aan d.eze grens geen "verschil" is
en dus kommunikatie mogelijk is, vinden we ook oecologisch gezien
in eerstgen()emde richting "remmenqe" e:fekten terwijl komplemen-tair 

hiermee in de richting van de grens "voortbeweging" wordt ge-stimuleerd.

Een "pvallend voorbeeld vinden we in het gedrag van bepaalde'
trekvogels die, komend over land de zee bereiken, waar ze door
deze "scherpe" grens worden tegengehouden. Ze volgen dan een trek-
route evenwijdig aan de kust, het bekendr: stuwingseffekt, dat op
heldere najaarsdagen aan de noordzeekust ~n fraai kan worden waar-genomen.

Ook het opwaaiend vuil dat in de wegbernen (grens: weg -berm)
blijft liggen, is een voorbeeld. De gezame~lijke werking van "schei-ding" 

en "verbinding'! levert de grondslag 'Vt;or het bekende verschijn-
sel "bermrekreatie", nauw verwant aan strandrekrea"tie.

De plastic regenjas (z6 droog -z6 nat) ia ~ok een uitgesproken
voorbeeld van algehele isolatie loodrecht op de grens: en "kommuni-katie" 

langs deze grens nare gevolgen: natte knieën. en condens
aan de binnenzijde van de jas. (Vgl. de "vage -grens" var. de loden
jas!)
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De dispe-rsie-grens ot l:i. ra 0 e d:i. ver gen ,8 is in te-
genstelling met de ~onve1"gente g-ren~ lang en vaag en vertoont een dui-
deli~ke neiging tot s P ~ e i din g .

De onduidelijke t uit vele tinten ttgrij8" bestaand:e overg&Ûg" ot g 1" a
d i ë' n ,t van ,wit naa'i- Ivan is zulk een limes div6-rgens. :, '0

Tegenov,e~ de afwe~igheid van een duidelijke uitwendige 'grens, staat
hie~ een grote rijkdom aan "inwendige grenzen".-

Spreidingsi!;renzen behoren bij~ weinig dYllam180he omstandigheden, de.
?Uimtelijke variatie ie groot, .de tempo~ele daarentegen gerin'g: e~ ver-
ande~t weinig. Oeoosystemen uit de~e sfeer zijn g.kenmet"ktdoo~ veelvoT

migheid, s~oriG1trijltdom, weinig indi:viduen pet" soort, fijnltoneligheid
en vagè ..f8cheid.i.ng~D" E~ zijn ge61\ sche~pe ma~kante ove~gàngen zoals

dat bij de limee oon~e~gt\ns het geval is.. EfJlJ. l1me8 d.ive~gens is in het
tenein moeilijk waameembaa?; möeilijlt op "d& tot~ Vast ,té leggen -eeD
concen"Î-ratiegrens daa~entegen juist wel. 'j --

~

J')~ ~
,Á,

$

Ve een limee diw~ ene.
,

Het hie~boven aangegeven vegeta~ie-profiel t behorend bij de limee di-
vet"g'en. stelt de geleidelijlte overgang voor tussen een k:&1~aaland en
een loofbos. Zoals uit deze schets ~ worden afgelezen is ~ul~ een 0 -
v e ~ g a n g 8 mil i e u T1iet zonde~ meet" een intermediaire toestall
tussen de el~r ontmoetende uitet"8ten. Het heeft, een eigen t"Uimt~lijk
patt"oon en bovendien verschillende gradiënten ~ punt tot punt e Deze
ove1":gangsmilieua h&"'bben dan ook: niet alleen .!~ ~e~er~c~!l~ o~e!!~!~$
maat" ze zijn boyendien relatief Goorte~ijk en v~ela1 arm aan individue
H~ is de wet"eld van de zeJ~dzame eoorlen. Typische gradi",ntaoorlen zij})
b~jv~ot"beeld vele o'l"chideeën..
D~spe~aiegrenzen komen voo~, waa~ geleidelijke overgangen in de rui~~
lijk:e ot"dening van een landschap aanwezig zijn tussen zout en niet zoui
nat en droog, buiach en ~UY, warm en kOûd; laag en hoog, veel ont"USt
en weinig onrust (bijv. beweid -onbeweid)etc. .!

Di~ergente omstandigheden herbergen vaak veel meer kenme~kend. 800~
ten planten en di~~en dan oonve~gente. De betreffende organismen ve~-
langen alle een lage tot zee~ lage graad van milieu.ve~anderlijkheid. HE
pa~a8itait"e leven bijvoo~beeld is hie~ veel mee~ specifiek en veel "tal
met"" dan bij de lime8 convergena.

In het voo't'malige cultuurlandschap we~kte de menselijke a.ctiviteit v&
ten gunste van sp-reidingagrenzen en de daa-r&an ve-r'bonden 'biologische ~jdom.
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Biologisch gezien is de ruimtelijke gradiënt van finiet bos" naa1.'
"wel bos" een van de meest gekompliseerde limes divergens.
Uit de grond be trekking van een systeem (verschil~isolatie..dicht
hoort bij konstantie-kontinuïteit-temporele zekerheid) kunnen we
afleiden dat een dergelijke r~u i m t e J. ij k e cvergang in prin-
~ipe het verst verwijderd is ván een tem por e 1 e overgang
van "niet bos" in "wel bos"o Een dergelijke situatie~ die bijzonder
stabiel is heeft dus niets te maken met het verschijnsel suksessie.

We kunnen o~ zelfs eerder v0orstellen äat bos r a n d ~~
tel i 'ke toestand en bos 0 n t wik keI i n g (~~r~!e y~
anderin tegengestelde vers(~hijnselen zijn~

~golffrQm.

B

/ \':::~::~;:'-""""'~
Jonvergent, afbraak,
neer dynamisch

A

4

R
l'

.<,
&

\Divergent, 
opbouw,

minder dynamisch

/

"golffront"

l::
; ;;i~ ~' "; iJ; tc-:i~:! 5 i:; ~:;

.",



NB (Syllabus no.17) p. 1

GRENSMILIEUS.

Tussen de twee uitersten in grenstypen, dev a g e grens (limesdivergens) 
en de s Q. her p e grens"(limeS.QC:lf].vergens) bestaan

na tuurlijk vele .(lvergangen?~ zcalE b;;!jvoûrbeeld het reeds besprokengclffront. c. .

Onderzoekingen hebben ons geleerd dat er niet alleen verband be-
staat tussen "So,)rtënrijkdom" en "zeldzaamheid'i (sylo 3), maar ook
tussen deze beiden ën v a go e g:t'enzeno

Zulke grenzen hebben dan te maken met geleidelijke övergangen
.

tussen de meest uiteenlopende oecologische omstandigheden, waarbij
allerlei milieUfaktoren in'het spel kunnen zijn" Zo kunnen versehil-
len in klimaat een rol speleng maar ~ok in hoogteligging, in de fy-
sisohe en chemische tpestand van de g~'ond~ in de wa~erhuishouding,
in de opbnuw van de vegetatie :zelf, maar bovendien nog in de manier
waarop mens en dier h~ omgeving beïnvloeden. Het aantal tegenstel-
lingen waaröp milieugradie-nten berusten is legj.o~ Nög veel groter
is de variatie in eventuele ko!\)binaties van deze oasisverschillen.
In zulke gevallen zullen uiterst ingewi~celde overgangsmilieus op-treden. 

Tenslotte dienen we nog te bedenken dat er in het veld ook
nog overgangen kunnen bestaan tussen vage en scherpe grenzen, eengrensgebied dus. tussen twee grenstyP"en" ..

Grensmilieus treffen we daar aan waar onderling verschillende, c. ..

levensömstandigheden elkaar ruimtelijk (~ntmoeten. Zonder ver-
s-~ h i 1 I e n zijn er geen grenzen denkbaar, ë",-enmin bestaan er
verschillen zonder dat daar g ren zen aan te pas komen.
De vraag nf een grensmilieu van het convergente, dan wel het diver-
gente type zal zijnp hangt mede af van de h ier arc h i e ,
de ra,n?,ord~ (syl. 4) iri de relaties tussen de betrokken stelsels.

Als een ~J:)Q-.rbee.1d beschouwen we hier het systeem b ö de m .
In een bodem, kunnen tendenties v~,n conServerende aard werkzaam ~ijn
(in de' ~ic'hting van minder ~ n r u-St).~~t~den~ies naar ~
anderli.ikhei.Q; (meer 0 n., rus t ) c ...

Er bestaan aanwj.jzing'3n dat basische, minerale en natte omstan-
digheden samengaan met .een ,hoge gra~d van ,reranderlijkheid, terwijl
zure, organische en relatief drpge trestanden een geringe hoeveel-
heid temporele variatie vertonen,

In warme, aride streken met een opwaartse grondwaterstroom zien
we toenemende dynamiekf onrust verzilting etco Onder k.oe-loe humide
klimaatsomstandigheden met u:ttspceling juist afname aan onrust,
suksessies naar soortenrijke vegetaties, Andere kombinaties zijn
bijvoorbeeld warm-humide (tropisch regenwoud) en k'Jel-aride
(arctische gebieden).-

PROCES ,..1

/":============",
Conservatie Verandering

Buffering Ontledi'ng

Demping Omzetting

0 p sla g , V' oor r a a d Ver b r u i k
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Overheersen in een grensgebied, wa,ar basische omstandigheden in
kontakt komen met zure, en/of minerale met prganische, en/of nattemet 

droge -de basis~he, natte en minerale over de zure, organische
~n droge wereld, dan vinden w~ daar een cnnvergente situatie, met"
s c her pegrenzen. :"

In het ~mgekeerde geval: zuur, Arganis{'h, drl':log domineert ~ver de
tegenhangers -dan is er een limes divergen~, een v a g e grens.Maar 

in het algemeen gezegd: waar rus tig e omstandigheden
grenzen aan 0 n r u 8 t ig e , zal bij ~verheersing van qnrust
h~t patroon arm zijn, de temporele v~riatie in het proees is groot.
Domineert r u 8 t daarentegen over, 0 n rus t ? dan is er veel
ruimtelijke variatie in het patroon en weinig veranderlijkheid in

he~proe.es.

h~FICATIE
ZWAKKE DYNAMIEK
RIJK PATROON
SOORTEN-RIJKDOM
ZELDZ~EDEN

Zuur, voedselarm») Basisç.h, voed-
selrijkOrganisch, 

humus,»Mineraal
veen

Droog » Nat

GRADIENT
(LIMES DI-
VERGENS)

MINERALISATIE
STERKE DYNAMIEK
ARM PATROON.
SOORTEN-ARMOEDE
GEWOl'TE SOORTEN

Basisch, 

voeà,..
selrijkMineraal

» Zuur, voedselarm
STORING
(LIMES CON-

VERGENS)
) Organisch, humus

veen

» DroogNat

Een instruktief voorbeeld van dergelijke k6ntaktsituaties levert
het kalkgebergte van Upper Teesdale in Noord-Engeland, waar Van
Leeuwen cnderznek deed. Dit geb'ergte 'is 400-800 m hoog en staat onder
invloed van grote hoeveelheden neerslag (1500 mm per jaar). De l":pmbi-natîe 

van kalk en sterke regenval heeft hier geleid tot het naast el-
k;aar voorkomen van kalkrijke en ~ntka1kte~ zure ,bodems.
,', Op de helling, weergegeven in de onderst:a.ande figUur is deze si tu-

atie aangeduid.

Dr~og, 

mineraal
kalkgrasland

/""

Vochtig, voedselarm
hoögveen I

~ Nat, mineraal
kalkmoeras

""JParnassia -
palustris

Equisetum
variegatum

etco

/

Juncus eÎfusu~
Tri.t:~lium repens

-

Drpge voedselarme
leem-humusbulten

., "1

~O~~~~

B'artsia alpina
Carex dioica
Primula farinosa
etco
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G~adi~niSt,or!~~
b » z
m » v
d = d

Sóortenarme Limes
eonvergens

>..-z:)' b

v ~> ~
n u rJ.

Soortenrijke, montane
Limes divergens

Gradiënt

t »b
.;

-y-» m
d)o.,. n'

Zeer 9,')ortenrijke t arc-
tisch~alpine Limes di~

ver{Je~-$

r

~': 

Bij d~ top ligt een droog kalkgrasland op korr"elige, gemakkelijk

eroderende "sugar~limestone" 0 Daa-=onde~ komt een zUur ~',elling-h\-:.og-
veen (blanket bAg), dat nog wéer j:ager grenst a,a,n een grazig l(alk moeras.

Onder in dit na..tte kalkgebied liggen kleine, cao 60 Q,m" hoge bul-
ten van keileem, die met een laagjè zure humus ZiJl1,beétekt"

Op deze helling vindt men de vnlgende grenstypen.
1. met kontakt~ebied tussen droog? mineraaJ, kalkgrasland boven ~uur~

relatief dr&og hoogveen daaronde~',
Dit is de zone waarin basis~h overheerst over zuur~ en mineraal
over organ;tsch~ zonder duidelijke tegenstelling in vQQhtgehalte.
Hierop slui'c een soo~ténat"nle storingsbegrceiing aan met JunQ.us
effus1J,s en Trifcliumrepensn

,

2. Het lager gelegen grensgebied tussen haogv'een b,,")-ven en kalkmoeras
benedent waar zuur over 'basisch dt~mineert en organisch over mine-
raal... Hier groeien tientallen soorten die wij à.ls kepmerkend voor" ,
gradiëntsituaties hebben J.eren bes~hoüwen? zoa],s'Parhassia palus-
tris, Equisetum variegatum en Linum öatharti?um.~

3. Als laatste zijn er dan de leem-humusbulten in het kaikmoeras,
waarbij zuur, organisch en droog heersen over basisch,) raineraal
en J:lat. De helling van deze bulten1 die tussen top en teen een
gradiënt vert~nen van pH 4 naar pH 89 z:J,jn geheel begrC'eid me'tJ
zg. arctisch-alpine, soorten" ~
Terwijl op de hier beschreven helUI1_g de alpi:;. e' scJ-orten onder..
aan groeien staan de oç.k in ons land gewcne pl~nt'eil pitrus en
wi tte klaver juist bij d.e toP? die een paar ponde:::-d me'ter hoger
ligt.

0

Ook in ons land kan men,' afhankelijk va~ ';ve'le :,-ms:taxid,igheden,
ve;t'sehillende typen van grensmilieus~ in allerlei formaten vindeno
In de "tweede NotÇ1. Ruimtelijke Ordehj,ng" i$ ,een k~artje a:fgedrukt
waarop schetsmatig de gebieden zijn aar!gegeven waar, in samenhang
met de geomorfologie de belangrijks"Ge grens-si~;'.laties vari groter for-
maa t voorkomen (vooral voorkwamen!)" Een aî druk -"a:n de ze ,kaart i s bij
deze syllabus gevoegdo

Situaties met het karakter van een lj.mes diyergens blijken (ble-
ken vroeger) in het bijzonder aanwezig in het raakgebied, tussen veed~selarme, 

omstandigheden op het hogar gelegen pleistoceen en voedsel-
rijke situaties in het lagere holoceeno Deze gradiënt-zonés zijn
(waren) o"mo gekenmerkt door het optreden "'Jan soor'~enrij~e vege'taties
en van veel zeldzame plantesoorteno

Op de overzichtskaart zijn in de eerste plaats (met zwar-lïe lijnen)
aangegeven die smalle zones in,Nederland waar, op geomorfologische en
klimatl:)logische basis berustende, stabiele gradiëntmilj,eus voorkomenmet een vooral ,~w:~lJtatieve biologisc~e rijkdom. -'

0
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In de tweede plaats vindt men de landschappe~ waar eentonigheid,
massaliteit en instabiliteit overheersen met een vooral kwantitatie
.Y2. biologisohe rijkdom (produktiviteit')" Hiervoor zijn diverse ar-

ceringen gebruikt.
De divergente zones hebben betrekking op:a. 
kustgradiënten (zout/zc:.et~nat/droog~ 'v')edsel.~ en kalkrijk/voed-
sel- en kalkarm, jong en ~erk dynamisch/oud en gestabiliseerd,
ete..) van duinen en kwelders. Bovendien bij Bergen aan Zee n()g
een extra gradiënt tussen kalkrijk (zuid) en kal~arm (nocrd)
dwars op de normale weot-o"ot overgang.

b. pleistoeeen-holo~een ~radiënten (hocg/laag, droog/nat, voedsel-
arm/voedselrijkp etc.) in het ~'ensgebied van deze geol()gisehe
fC)rmaties in Groningen 1 Friesland, Dr~n:te, Overijssel, Gelder-
land, Utrechtp Noord-B~'abant en Limburg~ Hiertoe behoren oçk al-
le holocene beek~ en rivierdaJ.en in het pleistocene landschap.
OQrspronkelijk vertoonden beekdalen ook vpedselarm/voedselrijk-
gradiënten in hun lengterichtiD.g. Ook de kweJ:gradiënten van de
randen der pleistccene heuvels zijn zeer belangrijk.

c. gradiënten in het veen-klei kontakt van het westelijke rivieren-
gebied.

d. zout/zoet en getijde-gradiënten in het estuarium~landschap.

e. kalkrijk/kalkarm- en kwel-gradiënten in de Zuid-Limburgse beek-
àalen.

f. zout/zoet-gradiënten op kleinere schaal in Noord~H~lland en
Zeeland.

Niet ep de kaart vermeld zijn -~ele, plaatselijk voorkomende gra-
diënten van kleiner formaat. Met een aantal cirkels zijn die gebie-
den in pns land weergegeven waar door ophoping van milieu-gradië~-
ten de rijkdom aan botanische elementen bijzonder hoog was en ten
dele nog is. He:r.hoogtepunt lag destijds in de randzones langs de
voedselarme kern van de Peel tusser!. Eindh()ven en Weer-te.

Bij de 9.E!!:vergente landschappeD- is een verdeling gemaakt die
voornamelijk is gebaseerd op de waarde die de meer eentonige "f
dynamioche landschappen hebben voor bepaalde cecologische groepen
van kenmerkende vogels<,orteno Andere belangwekkende organismen
slui ten hier goed \~p aan~
Deze indeling is als volgt: 0a. 

de gehele Waddenzee inkl,"-siefde aangl~enzende kuststroken op de
Waddeneilanden en het vasteiand~ Onovertroffen konsentratiegebied

r

VQor vele groepen van massa-organismen~b. 

het komplex Oosterschelde-Grevelingen-Haringvliet-Biesb~sch in-
klusief aangrenzende kuststroken op de ~eeuwse en Zuid-Hollandse
eilanden. Eveneens een voor vele gr~epen van organismen uiterst
waardevol gebiedo

c. de belangrijkste weidevogelgebieden j.n ~lest-. en Noord-Nederland.

d. de belangrijkste ganzen- en waterwild..terreinen.e. 

de streken in het pleistocene landschap waar nog uitgestrekte
heidevelden, hoogveenrestanten en stuifzanden voorkomen, onder
meer van belang als biotoop voor ~~lpen, korhoenders, kraanvo-
gels en dergelijke. .

Bij de hierboven gegeven verdeling van beide grenstypen moet
men bedenken dat tussen deze twee uitersten allerlei overgangenbestaan, 

zoals reeds eerder werd opgemerkt.
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