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Milieukartering provincie Utrecht - Presentatie van de floristische gegevens met behulp

van een computer

door

J.T. Wildschut (Provinciale Waterstaat, Utrecht), P. HESSEL (Provinciale

Waterstaat, Utrecht) en D. A. RABBINOWITSCH (T. H., Eindhoven)

I. Inleiding

Enige jaren geleden verscheen in Gorteria een artikel over methoden om o.a.

floragegevens te verzamelen (HESSEL, WILDSCHUT & JANSEN, 1975). Hierin werd

aangekondigd dat de provincie Utrecht in het kader van de milieukartering zich in

eerste instantie uitsluitend richt op het verzamelen van basisgegevens. Waardering

zou niet bij voorbaat worden toegepast en interpretatie zou steeds slechts plaats-

vinden voor een bepaald, welomschreven doel en op een bepaald moment, tegen de

achtergrond van de op dat moment geldende doelstellingen. De methode van ver-

zamelen van floragegevens, zoals de provincie Utrecht zich dat voorstelde, werd in

bovengenoemde publicatie uitvoerig besproken.

Deze inventarisatie-methodeis op enkele punten wat aangepast en verbeterd naar

aanleiding van veldervaring. Zo is b.v. het aantal inventarisatie-eenheden(vegetatie-

complexen) aanzienlijk uitgebreid. De nieuwe lijst is opgesteld door een aantal

provincies gezamenlijk, zodat die nu ook landelijk bruikbaar is. Deze lijst van inven-

tarisatie-eenheden op provinciaal niveau is opgenomen in de handleiding voor milieu-

kartering van Utrecht (WILDSCHUT & JANSEN, 1978).
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Het is duidelijk dat, wanneer het gebruik van de milieukarteringsgegevens plaats-

vindtop een manier, zoals wij ons dat voorstellen, er groteeisen moeten worden gesteld
aan de bereikbaarheid van de gegevens. Ze moeten zodanig worden opgeborgen, dat

ze in iedere gewenste vorm en in iedere gewenste volgorde weer tevoorschijn kunnen

worden gehaald. De floragegevens moeten b.v. per gebied, per landschapstype, per

inventarisatie-eenheid en in de vorm van verspreidingskaartjes beschikbaar zijn.
Soorten moeten kunnen worden gerangschikt naar zeldzaamheid, naar oecologische

indicatie e.d..

De enige mogelijkheid om deze gegevens snel en op vele manieren te rangschikken
is gebruik te maken van de computer. Om daarvan optimaal gebruik te kunnen maken

is het nodig dat per plant zoveel mogelijk oecologische en anderekenmerken worden

meegegeven in het computerprogramma. Het blijkt echter dat er maar erg weinig

autoecologische gegevens voorhanden zijn. Nader onderzoek is daarom dringend

gewenst.

II. De verwerking van het materiaal

De floragegevens, zoals ze in het veld zijn verzameld, worden op bepaalde streep-

lijsten overgebracht, die door de computer optisch kunnen worden gelezen. De plaats

van een streepje op het formulierwordt direkt als nummer in de computer ingevoerd,
zodat een belangrijke foutenbron (de omzetting van plantenaam naar nummer)

wordt omzeild. Het nummersysteem is volgens de Standaardlijst van de Nederlandse

flora 1975 (ARNOLDS & VAN DER MEIJDEN, 1976). Een ander voordeel van onze

streeplijsten is, dat deze door de veldwerkers zelf kunnen worden ingevuld, waardoor

bepaalde, in het veld gemaakte vergissingen nog kunnen worden hersteld. Bovendien

komen kosten van het uitponsen van gegevens hierdoor te vervallen.

De formulierenworden met een „dataterm" gelezen en (nu nog) op ponsband gezet.

Via enkele programma's („lees", „correct", „merge") worden de ingevoerde gegevens

nogmaals gekontroleerd en op schijf weggeschreven. Gegevens van nagedetermineerde
plantesoorten kunnen in later stadium worden tussengevoegd met het programma

„insert". Al deze gegevens, het „permanente bestand", worden voor de zekerheid op

magneetband gekopieerd en deze kopie wordt in een brandvrije kluis opgeborgen.
Tot zover de invoer.

Om bij de uitdraai („output") niet alleen nummers maar ook plantenamen af te

drukken is er een naam-nummer-bestand(waarin ook extragegevens per plant zijn

opgenomen, zoals de oecologische groep, de uurhokfrequentieklasse en de grond-

watergroep). De naam is tot maximaal 24 letters afgekort.
Voorbeeld: 1046 RANUNCULUS CIRCINATUS 4A66W.

1046 is het nummer van de soort, 4a de oecologische groep waartoe hij behoort en

66 de uurhokfrequentieklassen waarin de soort resp. vóór en sinds 1950 is geplaatst

volgens de Standaardlijst van de Nederlandse flora 1975 (ARNOLDS & VAN DER

MEIJDEN, 1976); W is de grondwatergroep, waartoe de plant moet worden gerekend

volgens de lijst van hydro-, freato- en afreatofyten (LONDO, 1975 en 1976). In dit

geval betekent het, dat Ranunculus circinatus behoort tot de planten van zoete tot

matig brakke, voedselrijke wateren (4a), zowel vóór als sinds 1950 is opgenomen in

de UFK (uurhokfrequentieklasse) 6, dus volgens VAN DER MAAREL (1971) algemeen
in ons land voorkwam en voorkomt, en dat we hier te doen hebben met een hydrofyt
of waterplant (W).



53

Door middel van een aantalprogramma's („print", „occur", „disjunct" en „unite")

wordt de uitvoer geregeld, waarop we in het hierna volgende hoofdstuk uitvoerig

zullen ingaan.

Er zal worden nagegaan, in hoeverre het nodig en financieel mogelijk is om de

gegevens van de computer (Burroughs B7700, T. H. Eindhoven) met een terminal

in Utrecht rechtstreeks op te vragen en af te drukken, zodat de gegevens „a la minute"

bereikbaar zijn.

III. Het ter beschikking staande materiaal na computer-

verwerking

Het ter beschikking staande materiaal is in een aantal kategorieën te verdelen.

1. Overzichten van gekarteerde plantesoorten per km 2 (zie fig. 1 t/m 4).

Computerprogramma's „unite" en „print".

In fig. 1 is een gedeelte van het overzicht te zien, waarin de soorten in alfabetische

volgorde zijn gerangschikt. Het is dat gedeelte van de tabel, waarin Ranunculus

aquatilis en R. circinatus voorkomen, omdat o.a. van deze soorten ook verspreidings-

kaartjes zijn opgenomen in dit artikel.

De in de kop van fig. 1 genoemde datum (jaar en week) is de datum waarop de

samenvoeging van de gegevens van de diverse inventarisatie-eenhedentot komplete

vierkante kilometers heeft plaatsgevonden. De invoer van gegevens die in deze tabel

zijn opgenomen is dus afgesloten op 1-1-1978. De cijfers 0, 1, 2 en 3 in de tabel zijn

z.g. kwantiteitscodes; ze geven een aanduiding voor de mate van voorkomen van de

plant binnen het onderzochte gebied (zie HESSEL, WILDSCHUT & JANSEN, 1975).

De code voor en achter elke plantenaam is in het vorige hoofdstuk reeds toegelicht.

Het cijfer helemaal achteraan op elke horizontale regel geeft aan in hoeveel van de

Fig. 1. Gedeelte van een tabel van de gekarteerde plantesoorten per km² in alfabetische volgorde.
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(in dit geval 52) gekarteerde vierkante kilometers de betreffende soort werd aange-

troffen. Het getal geeft een indruk van de zeldzaamheid van de planten in het onder-

zochte gebied.
Behalve op alfabetische volgorde zijn de planten ook te rangschikken naar zeld-

zaamheid ( fig. 2), naar oecologische groep ( fig. 3) en naar grondwatergroep ( fig. 4).

In fig. 2 zijn alleen de UFK's 1, 2 en 3 opgenomen. In de complete lijst worden ook

nog de soorten van de UFK's 4, 5 en 6 afgedrukt (7, 8 en 9 worden niet afgedrukt

Fig. 2. Gedeelte van een tabel van de gekarteerde plantesoorten per km
²,

gerangschikt naar zeldzaamheid.

Fig. 3. Gedeelte van een tabel van de gekarteerde plantesoorten per km
²,

gerangschikt naaroecologische groep.
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omdat de zeldzaamheid van deze planten niet speciaal de aandacht vraagt bij het

gebruik en de lijsten onhandelbaar lang zouden worden). Wanneer (in 1983) de eerste

inventarisatieronde van de provincie Utrecht klaar is, ligt het in de bedoeling de

regionale zeldzaamheid van de aangetroffen soorten te berekenen. Deze regionale
zeldzaamheid zal dan in de betreffende programma-onderdelen worden opgenomen,

zodat in de uitdraai ook daarvan een overzicht kan worden verkregen.

Met behulp van de hierboven genoemde tabellen is het mogelijk om in een oog-

opslag te zien welke zeldzame planten in een bepaald gebied voorkomen, of er veel

planten voorkomen die kenmerkend zijn voor b.v. zoete, voedselarme wateren en

welke planten in dat gebied b.v. gebonden zijn aan een freatisch oppervlak.

Bovenstaande vier tabellen worden voor gebruik samengevoegd tot één map.

Per map kunnen dan de gegevens van meer dan 80 km
2

worden ondergebracht.
Het ligt in de bedoeling dat in de provincie Utrecht een basisbestand wordt opgebouwd,
waarin de gegevens van elk stafblad 1: 25.000 van de Topografische Dienst in 2

Fig. 4. Gedeelte van een tabel van de gekarteerdeplantesoorten per km²,

gerangschikt naar grondwatergroep.

Fig. 5. Gedeelte van een tabel met de verdeling van de gekarteerde plantesoorten over de UFK’s.
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mappen worden opgeborgen. Dat wil zeggen dat te zijner tijd de floristische gegevens

van heel de provincie Utrecht opgeborgen zijn in ongeveer 25 mappen. In deze mappen

zijn behalve de genoemde tabellen ook opgenomen tabellen, waarin resp. per UFK,

per oecologische groep en per grondwatergroep het aantal soorten per km
2

wordt

weergegeven. Voor de verdeling van de soorten over de zeldzaamheidsklassen in

een aantal km 2 is een voorbeeld opgenomen in fig. 5.

In de kolom onder identificatie staan dezelfdegegevens als in dekop van fig. 1 t/m

4, n.1. stafkaartcoördinaten en datum. In de kolom som is het totaal aantal plante-

soorten aangegeven, dat in de betreffende km
2

werd gevonden. Het cijfer geeft dus

ook een indruk van de diversiteit van hogere planten in het onderzochte gebied.

In de UFK „0" zijn die soorten opgenomen, die niet in een klasse konden worden

ondergebracht zoals planten, die slechts tot op het genus zijn gedetermineerd.

2. Overzichten van gekarteerde plantesoorten per inventarisatie-eenheidbinnen elke

km 2 (zie fig. 6).

Computerprogramma „print".

De kop van de tabel is als die van fig. 1, met dat verschil, dat de inventarisatie

eenheden wel zijn ingevuld. Alle inventarisatie-eenheden van een km
2

staan telkens

in een blok bij elkaar. De betekenis van de kode-nummers van de infig. 6 voorkomen-

de inventarisatie-eenhedenzijn:

3 droog loofbos (1.3)

5 parkbos (1.4.1)

6 overig vochtig loofbos (1.4.3)

9 griend (1.6.1)

14 houtwallen, windsingels e.d. (1.7)

22 vijvers en grachten (3.2.1)

27 kleine moerassen (3.4)

29 graslanden (4.1)

31 akkers (4.2)

32 stedelijk gebied (5)

34 wegen en parkeerplaatsen (6.1)

35 spoorwegen (6.2)

36 weteringen (6.3.4)

38 sloten (6.4.3)

43 rivier (6.3.1)

44 kanalen (6.3.2)

Fig. 6. Gedeelte van een tabel van de gekarteerde plantesoortenper inventarisatie-eenheid.
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De getallen voor de naam zijn de nummers, gebruikt in dit computerprogramma.

De getallen tussen haakjes verwijzen naar de nummers van het interprovinciale

systeem van inventarisatie-eenheden(zie ook inleiding).
Soms komt een inventarisatie-eenheid binnen een km

2
meer dan één keer voor

(b.v. 9, 9-1, 9-2 en 9-3 in hok 137-447). Dat betekent dat in dit geval vier grienden

apart zijn geïnventariseerd en de gegevens apart zijn opgeslagen. Via de veldkaart is

na te gaan om welke grienden het gaat.
De gegevens per inventarisatie-eenheid worden ook in mappen opgeborgen,

waarin de soorten achtereenvolgens in alfabetische volgorde (zie fig. 6), per UFK,

per oecologische groep en per grondwatergroep zijn gerangschikt. Het ligt in de

bedoeling deze mappen, elk 10 km
2

bevattend (horizontale stroken van de stafkaart

1:25.000 van de Topografische Dienst), in een basisbestand op te nemen.

3. Overzichten van gekarteerde plantesoorten van één inventarisatie-eenheid in een

bepaald gebied.
Computerprogramma „print".

Bij het gebruik van milieukarteringsgegevens kan het gemakkelijk zijn om de gege-

vens van één inventarisatie-eenheid uit een bepaald gebied naast elkaar te hebben,

zonder dat de gegevens van andere eenheden ertussendoor staan. Zo kan het b.v.

nuttig zijn de gegevens van de inventarisatie-eenheid „waterkerende dijken" apart te

hebben als er commentaar moet komen op de plannen voor dijkverzwaring. In het

kader van de afweging voor en de begeleiding van ruilverkavelingen is het plezierig

om alle gegevens van „graslanden" en die van „sloten en slootkanten" direkt naast

elkaar te hebben. Daarom is in het computerprogramma de mogelijkheid ingebouwd
om de gegevens van één enkele inventarisatie-eenheid naast elkaar te hebben (de

plantesoorten zijn weer op de vier bekende manieren gerangschikt).

4. Verspreidingskaartjes.

Computerprogramma „occur".

De mogelijkheid bestaat ook om z.g. verspreidingskaartjes af te drukken. Ver-

spreidingskaartjes zijn bijzonder nuttig voor het gebruik in de praktijk (zie hiervoor

o.a. QUENÉ-BOTERENBROOD & MENNEMA, 1973 en QUENÉ-BOTERENBROOD, 1975).

Ook de auteurs van het Integraal Struktuurplan Noorden des Lands (SMITTENBERGe.a.,

1977) benadrukken het belang van het onderzoek naar verspreiding van plantesoorten.

Het maken van verspreidingskaartjes met de hand is een zeer tijdrovende bezigheid,

maar met dit computerprogramma kunnen in zeer korte tijd een zeer groot aantal

kaartjes worden gemaakt (kosten momenteel ruim 1 cent per kaartje, ongeacht

gebiedsgrootte).
De verspreidingskaartjes kunnen op verschillende manieren worden gebruikt.

Soorten, waarvan bekend is, dat ze een aanwijzing geven omtrent milieu-omstandig-

heden (indicator-soorten), kunnen worden gebruikt om die milieu-omstandigheden
(b.v. eutrofiëring, aanwezigheid van kwel) op te sporen. Het is vaak veel moeilijker

of in de praktijk feitelijk onuitvoerbaar deze omstandigheden op een andere manier

waar te nemen.

In andere gevallen kunnen verspreidingskaartjes bijdragen tot het opsporen van

nog niet bekende relaties tussen plantesoorten en milieufaktoren.Dit kan doorreeds
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gemeten milieufaktoreninkaart te brengen en te vergelijken met verspreidingskaartjes

van plantesoorten.

Zo is infig. 7,a de „verspreiding" van zware klei in de bovengrond voor een be-

paald gebied weergegeven (overgenomen van de bodemkaart 1 : 50.000 van Stiboka).

Fig. 7,b en c geven resp. de verspreiding aan van Ranunculus circinatus en R. aquatilis.

Het is duidelijk dat er verband bestaat tussen het patroon van deze kaartjes en dat van

fig. 7,a. Welke milieufaktoren aan deze „afkeer van" resp. „voorkeur voor" zware

klei ten grondslag liggen, zal uit nader onderzoek moeten blijken. Fig. 7,d laat de

verspreiding zien van Nymphoïdes peltata, een soort, waarvan bekend is dathij vooral

op klei voorkomt (HEUKELS-VAN OOSTSTROOM, 1977; WESTHOFF & DEN HELD, 1969).

Een ander voorbeeld van het gebruik van verspreidingskaartjes is weergegeven in

fig. 8. Fig. 8,a geeft de verspreiding aan van Ononis spinosa in het onderzochte gebied;

fig. 8,b geeft de verspreiding van deze soort weer in uiterwaardgrasland (de punten

op de „computerkaartjes" geven aan, dat op die plaatsen wel uiterwaardgrasland is

geïnventariseerd, maar dat daar geen O. spinosa werd aangetroffen).
We zien dat de soort slechts 4 x werd aangetroffen (terwijl er 20 hokken geïnven-

tariseerd zijn met uiterwaardgrasland). Fig. 8,c geeft de verspreiding van O. spinosa

weer op zomerkaden (die in dit gebied een geheel vormen met het uiterwaardgrasland

en dus ook worden begraasd.) Het blijkt dat de soort een zeer duidelijke voorkeur

heeft voor zomerkaden (in 12 van de 18 gevallen aangetroffen) boven de rest van het

grasland. Wanneer men O. spinosa b.v. zou willen beschermen, dan blijkt hier wel

uit dat de aandacht in de eerste plaats moet zijn gericht op deze kaden.

5. Overige mogelijkheden.

Computerprogramma's „disjunct" en „unite".

Het computerprogramma biedt nog enkele mogelijkheden voor incidenteel gebruik.

Fig. 7. De relatie tussen het voorkomen van zwareklei in de bovengronden het verspreidingspatroon

van enkele plantesoorten; a. de „verspreiding” van de zware klei; b. het verspreidingskaartje van

Nymphoidespeltata;; c. id. van onder b, c en d zijn ook

de „computerkaartjes” afgebeeld.

; d. id. vanRanunculus circinatus R. aquatilis;
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Het is mogelijk om „totaal-soortenlijsten" te maken van hele gebieden, oftotaal-lijsten

van bepaalde inventarisatie-eenhedenin een gebied. Ook is het mogelijk twee hokken

(eventueel ook inventarisatie-eenhedenofgebieden) te vergelijken en de plantesoorten

weg te laten, die in beide hokken zijn aangetroffen, zodat de verschillen onmiddellijk

opvallen. Hiermee kunnen dus ook snel ver uit elkaar gelegen bosjes, vennetjes,

bosgebieden, wegbermen enz. met elkaar worden vergeleken. Deze werkwijze werd

b.v. toegepast door de P.P.D. Zuid-Holland (ANON., 1976), waar de plantengroei

van Midden-Delflandwordt vergeleken met een aantal andere graslandgebieden in

West-Nederland. Met behulp van de computer kan hetzelfde werk worden gedaan

met een geweldige tijdsbesparing.

Natuurlijk is het in de toekomst ook mogelijk op deze wijze te vergelijken in de tijd,
dus b.v. inventarisaties uit 1977 met dieuit 1987. Naar onze mening is een methodevan

karteren, waarbij vergelijking in de tijd mogelijk is, een absolute voorwaarde om te

komen tot een verantwoorde manier van milieu-effekt-rapportage.

IV. Mogelijke uitbreidingen van de computerprogramma’s

Op de eerste plaats is het belangrijk dat zoveel mogelijk onderzoek naar de milieu-

omstandigheden van de diverse planten wordt verricht en de verkregen gegevens

worden gepubliceerd. Hier ligt ons inziens een duidelijke taak voor universitaire

instituten e.d. De provincies kunnen wel verspreidingsonderzoek doen, maar het

verkrijgen van autoecologische kennis vraagt om zuiver wetenschappelijk onderzoek

en ligt te ver van het takenpakket van de provinciale overheid. Ook is het belangrijk

dat bestaande literatuur wordt onderzocht op gegevens, die in een computerpro-

grammakunnen worden verwerkt. Het ligt in onze bedoeling in ieder geval de oecolo-

gische gegevens van graslandplanten (KRUIJNE, DE VRIES & Mooi, 1967) en die van

akkeronkruiden (BANNINK, LEYS &ZONNEVELD, 1974) in deprogramma's te verwerken.

Verder is het bij deze manier van verwerken mogelijk om nevenprogramma's te

koppelen aan een hoofdprogramma. Het is b.v. eenvoudig een programma toe te

a. in het gehele gebied;b. in uiterwaardgrasland;

c. op zomerkaden in het uiterwaardgrasland; de onderste kaartjes zijn „computerkaartjes”.

Fig. 8. Verspreidingskaartjes van Ononis spinosa;
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voegen, waarin berekeningen worden toegepastop de floristische gegevens, waardoor

o.a. defloristische waarde volgens MENNEMA (1973) kan worden berekend.Vergelijking

van onze gegevens met die, welke verzameld zijn door het Rijksherbarium (VAN DER

MEIJDEN, 1976; VAN DER MEIJDEN & ABMA, 1977), met de gegevens van ARNOLDS

(1975) en met die van de Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland wordt daardoor

zeer eenvoudig.

Een andere mogelijke uitbreiding van de programmatuur zou hieruit kunnen

bestaan, dat door middel van faktor-analyse de mate van overeenkomst tussen ver-

spreidingskaartjes van verschillende plantesoorten wordt opgespoord.

Tot slot willen wij nog eens duidelijk naar voren brengen, dat de gegevens door

deskundigen bij de beleidsvoorbereiding moeten worden geïnterpreteerd. Soorten-

aantal, zeldzaamheid, oecologische indicatie enz. zeggen op zichzelf niets. Op de

verantwoorde (ingewikkelde) manieren, waarlangs veldgegevens moeten worden

ingebracht bij de planvorming, is in een ander verband geschreven (HESSEL, 1976;

ZONNEVELD, 1976). In ieder geval geeft het in dit artikel beschreven instrumentarium

voldoende mogelijkheden om floristische gegevens ten volle ,,op tafel" te brengen.
Hoeveel gewicht hieraan dan zal worden toegekend, hangt af van onze samenleving

als geheel. Een voortdurendeeducatie zal -
naar wij hopen - tot resultaat hebben dat

dit gewicht toeneemt.

V. Kosten

Om een indruk te geven van het gebruik van de hierboven beschreven computer-

programma's zullen we een overzicht geven van de huidige kosten van uitdraai

(zoveel mogelijk per km
2
). Hierbij zijn de kosten van de inventarisatie (veldwerk)

en de eenmalige kosten van het schrijven van de programma's (ca. ƒ 25.000,—) niet

inbegrepen:
- overbrengen van gegevens op streeplijst 3 werkuren/km

2

- inlezen en korrektie van invoer V3 werkuur/km
2

- uitdraai totaaloverzichten ( fig. 1 t/m 5) ± f0,06/km
2

- uitdraai per inventarisatie-eenheidbinnen elke km
2 ( fig. 6) ± ƒ0,40/km

2

- uitdraai overzicht van plantesoorten van één inventarisatie-eenheid

in een bepaald gebied (voor elke inventarisatie-eenheid) ± f0,05/km
2

-verspreidingskaartjes ± ƒ2,50 per 200 kaartjes ± /0,01/km
2
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Summary

This article discusses the environmental mapping project of the province of Utrecht. A survey is

given of the possibilities of setting up and using a databank of floral investigations. A description

is given of the various possibilities of sorting out the data in tables (fig. 1—6), in distribution maps

ofspecies (fig. 7—8), etc. The necessity of gettinga better knowledge of the autecology of plants is

evident. The main cost of setting up a databank is caused by the field inventory. Costs of program-

ming, computer input and output are marginal.


