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Ter gelegenheid van de inwijding van dit 
monument, het zgn. Bovenste Bos bij Epen, 
werd de mening uitgesproken, dat het aan
beveling zou verdienen, de Coniferen op 
het hoogste gedeelte door loofbos te ver
vangen. M.i. ware dit te betreuren en on
nodig. Mij is bekend, dat juist dit gedeelte 
door velen bijzonder wordt gewaardeerd, 
en er zijn plantengeografische gegevens, 
die in de richting van Coniferenbos wijzen. 
Om dit duidelijk te maken zou ik in de 
eerste plaats willen herinneren aan de plan
tengroei op de berghellingen in Midden-
Europa. Het benedenste gedeelte daarvan 
is tot de zgn. boomgrens bedekt met bos 
en hierin vallen twee gordels te onder
scheiden, een onderste met loofbos, de zgn. 
montane beukengordel, en een bovenste. 
subalpiene, met Coniferen. In de tweede 
plaats zij er op gewezen, dat de hoogte van 
de boomgrens zeer verschillend is al naar. 
het klimaat. In een zeeklimaai_ple.egt_de 
boomgrens veel lager te liggen dan jn een 
landklimaat. In Zwitserland bv. ligt in de^ 
nabijheid van Zurich de boomgrens aan
merkelijk lager dan bij het oostelijk gelegen 
meer continentale Pont Resina. Een derde 
punt. dat ons hier kan interesseren, is, dat 
in een continentaal gebied plantengordels 
op berghellingen scherp van elkaar ge
scheiden plegen te zijn, terwijl zij in een 
atlantisch klimaat geleidelijk in elkander 
overgaan. Mij trof bv. eens in een oost
west liggend dal in de sterk continentale 
Rocky Mountains, dat op precies dezelfde 
hoogte de naar het zuiden gekeerde helling 
met bos van de lagere gordel bedekt was, 
de tegenovergestelde, natuurlijk iets koe
lere, met dat van de hogere gordel. En van 
het sterk atlantische ZW-Ierland is be

kend, dat hier het alpenplantje Dryas oc-
topetala en de Aardbezieboom van Z-Eu-
ropa dicht bijeen groeien. 
Denken wij nu eens aan de hoogste ge
deelten van ons Z-Limburg! Het klimaat 
is hier zeker sterker atlantisch dan bv. bij 
Zurich. De boomgrens kunnen wij dus veel 
lager verwachten. Wij zijn hier ook veel 
noordelijker, een argument voor een nog 
lagere boomgrens. Hoe dicht zijn wij al 
niet bij Schotland, waar de noordelijke 
boomgrens reeds wordt bereikt. Bedenken 
wij dan nog, dat in een atlantisch klimaat 
de montane en de subalpiene gordel in el
kaar getelescopeerd plegen te worden, zo
als de Engelsen zeggen, dan is het toch 
waarschijnlijk niet misplaatst om te ver
onderstellen. dat op de hoogste plaatsen 
in Z-Limburg nog juist de onderrand van 
het Coniferenbos bereikt wordt. 
Er is hier ook een floristisch argument voor 
aan te voeren. Hoog op de heuvels in het 
Vijlenerbos vindt men immers de Zeven
ster en de Kransbladige salomonszegel, 
maar dat zijn typische soorten voor het 
subalpiene Coniferenbos! Ik zou hier nog 
een derde soort aan toe willen voegen, nl. 
het Zinkviooltje, dat ik eens op een van 
mijn excursies met studenten naar Epen 
aantrof nabij het hoogste punt van de weg, 
die langs het hotel „Het Krijtland" omhoog 
voert, daar, waar deze naar het zuiden 
ombuigt. Het kwam ons vreemd voor, maar 
een vergelijking met exemplaren van de 
Geuloever liet geen twijfel over. Als toe
lichting diene het volgende. 
Het is algemeen bekend, dat Prof. Hei
mans er bij herhaling voor gepleit heeft, 
dat de zinkflora van de Geul als een alpien 
relict te beschouwen is, dit jaar nog in de 
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publikaties van het Natuurhistorisch Ge
nootschap in Limburg. Ik ben het hier ge
heel met hem eens op grond van een regel 
in de plantengeografie, dat bodemeigen
schappen, zgn. edafische factoren, klima-
tische factoren kunnen vervangen. Bijzon
der fraai zag ik deze regel eens beves
tigd in de duinen aan de zuidoost-oever van 
het meer van Michigan. Van het meer tot 
aan de binnenrand van de duinen ziet men 
hier dezelfde successie als gaande van N 
naar Z in N-Amerika, dus eerst Coni
ferenbos, dan eiken, eikenmengbos met iep 
en linde en tenslotte het typische beuken
bos van de oostelijke Verenigde Staten. 
Het is dus zeer begrijpelijk, dat men op de 
zinkrijke bodem langs de Geul een vege
tatie van alpien karakter aantreft. En zeer 
interessant is in het zoeven genoemde ar
tikel van Prof. Heimans zijn mededeling, 
dat hij bij het Zinkviooltje een dubbel zo 

In het buitendijkse gebied van de Biesbosch 
wordt praktisch iedere levensgemeenschap 
door het getij beïnvloed (Verhey c.s. 1961). 
Het is echter opvallend, dat er maar zeer 
weinig soorten voorkomen, voor wie de 
getijbeweging in het zoete water een pri
maire levensvoorwaarde is. Dit geldt bij
voorbeeld voor de Driekante bies. Scirpus 
triqueter, en misschien voor enkele dieren, 
zoals de pissebed Metatrichoniscoides ley-
digii. het mosselkreeftje Candona sarsi en 
de slak Pseudamnicola confusa. In zeer 
veel gevallen gaat het blijkbaar om de to
lerantie, die een soort voor overspoelen of 
droogvallen bezit, die bepaalt, of deze soort 
al dan niet kan voorkomen. Zonneveld 

groot aantal chromosomen aantrof als bij 
het Alpenviooltje, waarmede het ten nauw
ste verwant is. Het is een bekend feit, dat 
men bij vele plantesoorten van het hoog
gebergte en het hoge noorden als een aan
passing aan het koude klimaat zulk een 
verdubbeld aantal chromosomen vindt. Het 
Zinkviooltje heeft dus nog meer een alpien 
karakter dan het echte Alpenviooltje. 
Mijn raad aan het bestuur van onze onvol
prezen Vereniging tot Behoud van Natuur
monumenten moet dus zeker luiden: laat 
in geen geval de Coniferen uit het Hei
mans-Natuurmonument verwijderen. Is het 
gedeelte, waar zij groeien, toch nog meer 
geschikt voor loofbos, dan komt dit op den 
duur wel vanzelf. Aanplanten in een na
tuurmonument lijkt mij ook niet zeer ge
wenst. De natuur moge rustig haar gang 
gaan! 

(1960) heeft er op gewezen, dat soorten, 
die elders naast elkaar groeien, in het zoet-
watergetijdengebied een geheel verschil
lende standplaatskeuze aan de dag kun
nen leggen. De planten in het getijdenge-
bied zijn veelal fors ontwikkeld en de vraag 
werpt zich op in hoeverre voor soorten als 
de Dotter, Caltha palustris, het getijden-
biotoop, dat vroeger veel uitgestrekter is 
geweest dan thans, juist het optimale bio
toop vormt en de milieus met constante 
waterspiegel voor deze soorten een peius-
milieu vormen. 

De bodemfauna van de grienden bleek uit 
twee elementen te zijn samengesteld, na
melijk uit soorten, die gewoonlijk onder 

Over de verticale verspreiding van landdieren in de 
Biesbosch 
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