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BOTANISCH ONDERZOEK VAN DE
NEDERLANDSE ANTILLEN

Botanisch onderzoek van een gebied heeft als regel in drie fasen
plaats:
1. floristisch onderzoek, teneinde een overzicht te krijgen
van de plantensoorten, variëteiten en andere systematische een-
heden die in het betreffende gebied gevonden worden;
2. vegetatie-onderzoek, om een overzicht te krijgen van de
samenstelling van het plantendek;
3. oecologisch onderzoek, om tot een causale verklaring van
die vegetatie te komen.

Deze drie fasen zijn in de Nederlandse Antillen ook te onder-
scheiden en zullen daarom achtereenvolgens besproken worden.

FLORISTISCH ONDERZOEK

Benedenwindse Ei landen
Voor de Benedenwindse Eilanden worden de eerste floristische
gegevens reeds vóór 1753 gevonden (o.a. bij PLUKENET, 1696).
LINNAEUS (1753) vermeldt in zijn 'Species P/an/ar«w' expliciet
20 soorten voor Curacao en 1 soort voor Aruba. Hieronder vinden
we soorten waaraan geen twijfel behoeft te bestaan dat zij op het
eiland Curacao voorkwamen, zoals bembe di porco (7Vtan/Ama
/>0rtf«focas<r«m), manzanüla bobo (iÏM^Aor&ia co/mi'/o/t'a), pega
saja bobo (CencArws ec/tt'na/ws) en de cactus-soorten cadushi di
colebra (̂ 4ca«tóocereMS te<ragowws), cadushi di pushi (Cc/>Aa-
/ocerews /anwgmosMs), en libra (0/>««/ia cMrassaw'ca). Bij andere
soorten moet echter een vraagteken geplaatst worden zoals
komtsji koe skotter (i4sc/e/)i'as cwrassarica), een soort die tegen-
woordig alleen gekweekt op de Benedenwindse Eilanden voor-

Uitgewerkte lezing gehouden op 27 november 1965, ter gelegenheid
van het 20-jarig bestaan van de 'Natuurwetenschappelijke Studiekring
voor Suriname en de Nederlandse Antillen'.
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komt en Grewia ocaien/a/j's (Tiliaceae) een soort die alleen in
Afrika voorkomt. In de 'S/>m'es P/antarwm' vinden we verder
nog enige soorten die weliswaar niet speciaal voor de eilanden
genoemd worden, maar waarvan men mag aannemen dat zij wel
van dit gebied bekend waren, o.a. kokolodé shimaron (//e/j'o-
<ro/>ïMW CMrassavt'cMw), "Habitat in America calidioris mariti-
mis". We kunnen aannemen, dat in 1753 ongeveer 30 soorten
van de Benedenwindse Eilanden in de literatuur bekend waren.

Een aanvulling geeft JACQUIN (1763) met een 13-tal soorten,
o.a. palu di sia (B«yscra fomewfosa), mata di pisca (/ac^m'm'a
èarèasco), bai no bolbe (Sfr«m/>//a man'/ima) en dal pega (Afew-
ze/z'a as/>mj). Afgezien van de twee min of meer toevallige be-
zoeken van VON ROHR en van BREDEMEYER, wordt er in de loop
van de 18e eeuw niets meer toegevoegd aan de botanische kennis
van dit gebied. Het blijft 'rustig' tot 1885, het jaar waarin W. F.
R. SURINGAR de eilanden bezocht en een collectie bijeen bracht
die in het Rijksherbarium te Leiden wordt bewaard. SURINGAR
richtte - evenals later ook zijn zoon J. VALCKENIER SURINGAR -
zijn aandacht in het bijzonder op het geslacht Me/ocactes. Deze
studies resulteerden in het onderscheiden van niet minder dan
81 soorten, 21 variëteiten en 8 vormen van dit genus op de Be-
nedenwindse Eilanden.

Van groot belang voor het floristisch onderzoek zou het bezoek
van de Utrechtse hoogleraar F. A. F. C. WENT in 1901 blijken
te zijn. Niet om de collectie die hij bijeen wist te brengen, maar
vooral omdat WENT de Utrechtse botanicus I. BOLDINGH in
staat stelde in 1909/1910 de eilanden te bezoeken. Diens resul-
taten zijn verwerkt in het standaardwerk 'F/ora voor de iVeder-
/awdscA Wes<-/«^iscAe £i/an^e«' (1913) en in '77?f F/ora 0/
Cwrafao, /Irwèa a«d Ztonatre' (1914). Naast een opsomming van
de soorten bevat dit laatste werk ook plantengeografische en
enige oecologische en vegetatiekundige aantekeningen. Bij het
verschijnen van BOLDINGH'S 'F/ora' waren 3 varens en 380 zaad-
planten bekend van de Benedenwindse Eilanden.

Incidenteel, maar waardevol onderzoek is tussen 1913 en 1945
te noemen. De cactussen en agaves werden bestudeerd door
WAGENAAR HUMMELINCK (1933-1941). AMSHOFF (1942) verzorgde
een nieuwe bewerking van de grassen. Een viertal endemen,
soorten dus met een tot de Benedenwindse Eilanden beperkte ver-
spreiding, werden beschreven uit de Boldingh-collectie: Xm/ti«
arM&ewsts (HENRARD, 1926), Lantawa ar«fo«szs (MOLDENKE, 1940),
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r/>A^a ftoWmgA» (MOLÜENKE, 1940) en Pas/>aiMW 00-
(HENRARD, 1943). CHASE (1943) beschreef een nieuw

gras: Pas/>a/«m ct/rassavicwm.

De plaatselijke belangstelling voor de natuur werd vooral levendig
gehouden door frater REALINO JANSSEN. Belangrijker dan de
uitgave van zijn 'P/a«/^«nde van C'wrafao voor Jlf.C/.L.O.' (1935)
was misschien wel het feit dat hij zijn belangstelling voor de
biologie aan zijn medebroeder frater ARNOLDO BROEDERS wist
over te dragen. ARNOLDO'S interesse ging vooral uit naar de
plantkunde. Hij begon met een collectie bijeen te brengen en
kwam daarbij tot de conclusie, dat contact met een op Zuid-
Amerika gespecialiseerd plantensystematisch instituut onont-
beerlijk was. Het contact dat ARNOLDO met het Botanisch
Museum en Herbarium van de R.U. te Utrecht opnam, bleek
een gunstig effect te hebben. De grote wilskracht en het door-
zettingsvermogen van ARNOLDO, samen met de hem door
Utrecht geboden hulp, maakten de publicatie van de 'Za£//ora'
(1954) en de 'GfAweeA/e f» nwMige />/anten van rfe A^rfer/anrfic
/infrT/cn' (1954) - beide als Uitgaven van de Natuurwetenschap-
pelijke Werkgroep Nederlandse Antillen - mogelijk.

ARNOLDO'S collectie toonde al spoedig aan, dat een revisie van
BOLDINGH'S 'F/ora' gewenst was. Deze revisie, alsmede een vege-
tatie-onderzoek werd in 1951 door de Natuurwetenschappelijke
Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen aan A. L.
STOFFERS opgedragen. De collecties van BOLDINGH, ARNOLDO en
STOFFERS vormen het uitgangsmateriaal van de 'F/ora 0/ /Ae
iVe/Aer/aw^s /Inlt/fcs', waarvan de eerste aflevering in 1962 ver-
scheen met een bewerking van de varens door K. U. KRAMER.
Van de zaadplanten zijn nieuwe bewerkingen van 25 families
reeds verschenen, terwijl het merendeel van de resterende fami-
lies bewerkt is. Zodoende is het mogelijk nu reeds een indruk te
geven van de betekenis van de nieuwe collecties als bijdrage tot
de floristische kennis van de Benedenwindse Eilanden. Tegen-
over de 3 varens en 380 zaadplanten welke door BOLDINGH ver-
meld werden, zijn nu 5 varens, 484 soorten en 7 variëteiten be-
kend, een toename dus van 106 soorten en 7 variëteiten. Hier-
onder zijn vier endemen te noemen: Xy/osma arnolit't' Mona-
chino (1947), /lM/owyraa cwrassawca Amshoff (1950),

Lanjouw & Wessels Boer (1962) en
Stoffers (1963a).
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Van algologische zijde is lange tijd slechts weinig aandacht aan
de Benedenwindse Eilanden besteed. De door J. BOEKE in 1905
verzamelde wieren werden door SLUITER (1908) gepubliceerd;
TAYLOR (1942) geeft resultaten van de bezoeken van Amerikanen
aan Aruba en Curacao. FRÉMY (1941) bewerkte de door WAGE-
NAAR HUMMELINCK in 1930 verzamelde Blauwwieren, evenals
KOSTER (i960) dit van zijn latere collecties deed. VAN DEN HOEK
(1959) bewerkte een deel van zijn zoet- en brakwater Groen-
wieren.

Een onderzoek naar het voorkomen en de oecologie van ma-
riene wieren werd door VROMAN ingesteld in de jaren 1957/58.
Het totaal aantal soorten Groen-, Rood- en Bruinwieren wordt
door hem (1959) op ongeveer 250 geschat. Een overzicht van de
mariene algen gaf DIAZ-PIFERRER in 1964.

De mossen kregen tot voor kort in het geheel geen aandacht.
Een bewerking van het door ARNOLDO en STOFFERS verzamelde
materiaal, door de Utrechtse bryoloog P. A. FLORSCHÜTZ, ver-
scheen in 1967.

Bovenwindse Eilanden
Voor de Bovenwindse Eilanden gaan de eerste gegevens terug tot
JACQUIN (1763), die voor St. Eustatius 6 soorten, voor St. Maar-
ten 5 soorten vermeldt, maar Saba in het geheel niet noemt.
Opvallend is het bezoek van verscheidene Franse en Deense
botanici. SURINGAR en WENT bezochten de eilanden, maar evenals
op de Benedenwindse Eilanden wordt ook hier het eerste, syste-
matisch opgezette onderzoek door BOLDINGH, in 1906, verricht.
Het resultaat is weergegeven in 'TAc F/ora 0/ Si. £«sia/t«s, 5a6a
an<£ S/. Mar/m' (1909) en de reeds genoemde 'F/ora roor <fo Af«£er-
/andscA JVes£-/nit'sc/t£ £i7amfe»' (1913). Als belangrijkste col-
lecties na 1945 mogen genoemd worden die van ARNOLDO (1947-
1965) en STOFFERS (1953). Ondanks deze collecties mogen wij
aannemen dat de flora van de Bovenwindse Eilanden aanmerke-
lijk minder goed bekend is dan die van de Benedenwindse Ei-
landen. Geeft BOLDINGH (1909) reeds 52 varens en 622 bloem-
planten voor de drie eilanden, met de laatste collecties konden
voor St. Maarten 7 zaadplanten, voor Saba 6 varens en 21 zaad-
planten en voor St. Eustatius slechts 1 varen en 4 zaadplanten
aan de lijst worden toegevoegd.

De wieren werden in 1958 door VROMAN voor het eerst bestudeerd.
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Een eerste publicatie over de mossen van de Bovenwindse
Eilanden is onlangs verschenen (FLORSCHÜTZ, 1967).

VEGETATIE-ONDERZOEK

Grote vorderingen heeft het vegetatie-onderzoek in de laatste
twintig jaar gemaakt. BOLDINGH (1914) onderscheidde op de
Benedenwindse Eilanden een l i t t o r a l e vege ta t i e , een kust-
vegetatie dus, die moeilijk te onderscheiden is van de hoofd-
vegetatie, de Oofon-vegetatie. Deze Oo/on-vegetatie wordt
vooral bepaald door welisali (Cro/ero //avens) en wabi (i4cac»a
/or/wosa), maar komt in twee typen voor. Op de kalkplateau's
een placa chiquitu - cuchara type (i?Aacoma crosso/xr/a/wm -

ac«ta/a type) en buiten het kalkgebied een oliba
cynô >Aa//o/>Aora) type. Voor de Bovenwinden komt

BOLDINGH (1909) tot het onderscheiden van:
a. een Ifrioien^ron-vege t a t i e : een bos-vegetatie, te vinden op
St. Eustatius op de hoger gelegen hellingen van The Quill en in
de dalen in het N.W. deel; op St. Maarten als bosresten nabij de
toppen van verschillende heuvels; op Saba in de ravijnen en op
de lager gelegen hellingen, alsmede - zij het in een enigszins af-
wijkende vorm - op de hoger gelegen hellingen van The Mountain.
6. een Cro/tm-vegetatie: de uit lage en hoge heesters opge-
bouwde vegetatie in de vlakke delen en de lager gelegen hellingen
van St. Eustatius en St. Maarten. [Op Saba wordt dit type slechts
spaarzaam gevonden en is dan bovendien slecht ontwikkeld.]
c. een l i t t o r a l e v e g e t a t i e : de begroeiing van de zandstranden,
van de rotshellingen nabij de kust, en rond de lagunen en zout-
pannen.

STOFFERS onderscheidde in '77te Fegetfa/ion 0/ /A
i4nl*7/es' (1956) een groter aantal typen, gebaseerd op een door
BEARD (1944, 1949, 1955) voorgestelde indeling. In dit syteem
wordt de vegetatie op drie niveau's ingedeeld:
a. FLORiSTiscH: de associatie en gesubordineerde eenheden;
6. PHYSIOGNOMISCH: de formatie, gebaseerd op overeenkomsten
in structuur. [De formatie is dus onafhankelijk van de flora, maar
wordt bepaald door de levensvorm van de soorten die de vege-
tatie vormen. De formatie is een reactie op belangrijke a-bio-
tische milieu-factoren (standplaats-factoren).]
c. STANDPLAATS: formatie-reeksen, waarbij elke reeks geken-
merkt wordt door een bepaalde standplaats-factor. [De betref-

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:13PM
via free access



78 A. L. STOFFERS

fende factor kan in elke gradatie tussen optimaal en minimaal
aanwezig zijn en aldus bepalend zijn voor het tot stand komen
van bepaalde formaties.]

Centraal in dit systeem staat het ^ro^uscA reg^Mios: de
optimum formatie, een bosvegetatie welke onder optimale om-
standigheden met betrekking tot de belangrijkste milieu-factoren
tot stand is gekomen. Dit bos wordt gekenmerkt door een gecom-
pliceerde structuur en altijd-groene soorten zonder xeromorphe
aanpassingen. Er zijn drie boomlagen, een heester-, een kruiden-
en een bodemlaag te onderscheiden; het bovenste kroondak is
gesloten. Vanuit deze optimum formatie stralen als het ware de
formatie-reeksen uit met afnemende structuur en toenemende
aanpassingen aan de meer extreme milieu-omstandigheden.
BEARD (1955) onderscheidt vijf van dergelijke reeksen, waarvan
er vier voor de eilanden van de Nederlandse Antillen in aan-
merking komen:

a. De reeks van seizoen-formaties. - De tot deze reeks
behorende formaties zijn aangepast aan droge tijden die in de
loop van het jaar optreden. De formaties uit deze reeks worden
in het Caraïbische gebied vooral beneden 300 m gevonden.
CHARTER (1941) heeft er op gewezen dat wanneer de maandelijkse hoe-
veelheid neerslag minder wordt dan de hoeveelheid water die door ver-
damping verloren gaat, de groei van de plant beïnvloed wordt. Dit punt
ligt bij 100 mm neerslag per maand voor het Caraïbische gebied, een waar-
de die door HARDY (1946) op Trinidad (en ook door MOHR (1944) op Java)
experimenteel bevestigd werd. Naarmate het aantal achtereenvolgende
droge maanden groter wordt, komt de aanpassing aan deze meer extreme
omstandigheden sterker tot uiting door het optreden van een hoger per-
centage loofverliezende soorten, het optreden van gedoomde en gestekelde
soorten en tenslotte door het optreden van succulenten. De structuur
wordt bovendien minder gecompliceerd en de laatste (zesde) formatie in
deze reeks is de woestijn. De eerste twee formaties in de reeks vertonen
nog veel overeenkomsten met het regenbos: het bovenste kroondak wordt
open en het middelste wordt gesloten (Evergreen Seasonal Formation);
in de volgende formatie is deze laag verdwenen en bestaat het bos uit
twee boomlagen (Semi-deciduous Seasonal Formation). De derde formatie
(Deciduous Seasonal Formation) bestaat uit twee boomlagen, waarvan
het bovenste kroondak open is. Achtereenvolgens komen dan nog het
doornig kreupelhout (Thorn woodland), het cactus struweel (Cactus
scrub) met heesters en succulenten, en tenslotte de woestijn met een zeer
open, spaarzame begroeiing.

6. De reeks van droge altijd-groene formaties. - De
formaties van deze reeks worden ook vooral beneden 300 m ge-
vonden, maar zij zijn meer een uiting van physiologische droogte,

1
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FIG. 3. Schematische voorstelling van de drie op de Nederlandse Antillen
voorkomende formatie-reeksen welke door BEARD bij zijn vegetatie-
onderzoek worden onderscheiden: seizoen-formaties (boven), droge altijd-
groene formaties (midden), montane formaties (onder) [uit £co/ogy j6,

1955]-

vooral veroorzaakt door een uitdrogende wind, gebrek aan be-
wortelingsmogelijkheid en geringe regenval zonder seizoen-
variaties.
Kenmerkend voor de formaties is het voorkomen van altijd-groene bomen
en heesters, met leerachtige of harde bladeren, vaak voorzien van olie-
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klieren en een afschilferende schors. Microphyllie komt onder meer ex-
treme omstandigheden veelvuldig voor, maar gedoomde en gestekelde
soorten zijn niet aanwezig. De reductie in de structuur vindt niet plaats
door openen van een gesloten kroonlaag en het sluiten van de daaronder
liggende laag zoals in de vorige reeks. We houden hier steeds twee lagen,
waarvan de bovenste laag open en de daaronder liggende laag gesloten is;
de ondergroei is gering. Naarmate de milieu-omstandigheden ongunstiger
worden wordt de hoogte van deze lagen geringer. Slechts de 'vegetation
of the rock pavement' wordt gekenmerkt door onregelmatige, open groei
van verspreide heesters op de kale rotsen.

c. De reeks van montane f or ma ties. - De hiertoe behoren-
de formaties worden gevonden op hoger gelegen berghellingen.
Waarschijnlijk is expositie de belangrijkste factor voor het tot
stand komen hiervan en niet de hydratuur.
Het is niet waarschijnlijk dat in het Caxaïbische gebied de temperatuur
een doorslaggevende rol speelt (BEARD, 1949). Ook in deze reeks treedt
een geleidelijke reductie van de hoogte der kroonlagen op. De bovenste
kroonlaag is gesloten en valt aan het einde van de reeks ongeveer samen
met de ondergroei. Opvallend is dat microphyllie hier niet optreedt. De
bladeren zijn vaak leerachtig en dik en begroeid met epiphylle mossen.

d. Moeras formaties. - In deze reeks zijn opgenomen de
vegetaties op regelmatig door zoet- of zoutwater overspoelde
bodems, die niet onderhevig zijn aan periodieke uitdroging.
Hiervoor komen op onze eilanden alleen de mangrove bossen
in aanmerking.

Deze formaties moeten beschouwd worden als eindpunten in
een vegetatie-ontwikkeling (successie), als climaces. Hiernaast
dienen nog secundaire vegetaties, subclimaces en successie-stadia
te worden onderscheiden.

Bovenwindse Eilanden.
De vegetatie van de Bovenwindse Eilanden kan met enige aan-
vullingen geheel ingepast worden in het hierboven in het kort
weergegeven systeem. Het echte ^ro^iscAe regenöos, zoals dit
bekend is van de grotere eilanden van de Antillen-boog, wordt
echter niet meer gevonden.
Het was vroeger waarschijnlijk op Saba aanwezig tussen 400 en 600 m
hoogte, waar we nu een vegetatie vinden, welke als secundair regen-
bos beschouwd moet worden. Tussen een aantal voor regenbos karak-
teristieke soorten komen soorten voor die herinneren aan de vroegere
plantages: Citrus, breadfruit (̂ 4r/oca»-/>us), cacao (TAeofcrotna cacao),
guyaba (PsidiMm £ua/'afa), koffie (Co//«a at-afctca), ^4nnona spp, zoals
zuurzak en custard apple, en mamaya (Afammea amertcana).

Een tweede type van secundaire vegetatie wordt hier gevormd door de
boomvarens, die op Saba in een praktisch aaneengesloten gordel op de
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helling van The Mountain tussen 575 en 650 m gevonden worden in het
gebied dat door hoge luchtvochtigheid gekenmerkt wordt. Slechts weinig
soorten worden hier gevonden: CyaMira ar6or«a, C. murtcafa en C. £rand«-
/o/ia. Als gevolg van de zeer geringe lichtintensiteit in deze vegetatie is
een heester- en kruidenlaag totaal afwezig.

Naast deze over grote oppervlakten gevonden secundaire begroeiingen
worden op Saba zeer locaal nog andere secundaire vegetaties gevonden,
waaronder de Mtcowta-, en de Pt/>er rfi/a/a<um-vegetatie naast het pionier-
bos wel het meest opvallen. Het pionier-bos wordt gevormd door snel-
groeiende planten zoals wild banana (He/j'com'a fctViat), wild papaw (Ce-
cro/>ta />e//a<a), blue berry (Syw/>/ocos »iar/»«ice»isis) en .-Icms/ws arfco-
r««ns. Dit pionier-bos kan beschouwd worden als een van de meest
algemene kaalkap gezelschappen in het regenbos van tropisch Amerika.

Montane formaties. - De montane formaties worden ver-
tegenwoordigd door het 'montane thicket' op St. Eustatius en
het 'elfin woodland' op Saba en St. Eustatius.
Hiervan kan het 'montane thicket' gekenmerkt worden als een zeer open
bos met één boomlaag, die op 12-15 ™ gesloten is. Een heesterlaag is
afwezig, maar de kruidenlaag is zeer dicht en bedekt met de monkey tail
(.4n/Atmum corrfa/um), fie^onta rWusa en het mountaingrass (.SWm'a
/t/Aos/>erma) de bodem praktisch helemaal. De hellingen nabij de top van
The Mountain zijn te steil voor deze vegetatie, die daar dan ook vervangen
wordt door 'palm brake' waarin mountain cabbage (£«/«>-/)« /̂oftoia)
sterk opvalt. 'Palm brake' moet beschouwd worden als een subclimax in
het gebied van de montane formaties op plaatsen waar bodemverschui-
vingen veelvuldig voorkomen.

Het 'elfin woodland' wordt gekenmerkt door een lage boomlaag die
bijna samenvalt met de heesterlaag; de takken zijn zeer grillig gevormd
en begroeid met een dikke moslaag. Dit bostype wordt in het gehele
Caraïbische gebied op de hoge toppen en kammen gevonden. Een soorten-
arm 'elfin woodland', gevormd door wild balsemtree (C/usta a/fca), wordt
gevonden op de kraterrand van The Quill, terwijl een veel soorten-rijker
'elfin woodland', een Freztera-/?a^>an«o gezelschap, met veel epiphytische
varens en veel ^4w//iMnum en PAt/odenrfron, op de top van The Mountain
aanwezig is.

Seizoen formaties. - De met het regenbos nauw verwante
'evergreen' en 'semi-evergreen seasonal forests' worden op St.
Eustatius in de krater van The Quill, respectievelijk op de
buitenhelling gevonden. Nauw hiermee verwant is ook de vege-
tatie nabij de top van Sentry Hill op St. Maarten.
Deze bossen vertonen veel overeenstemming met door STEHLÉ (1938) voor
Martinique en door GOODING (1944) voor Barbados beschreven bossen.
Loofverliezend seizoenbos komt nog voor op de helling van The Quill en
op de hellingen rond Cul de Sac, St. Maarten. Voor zover er geen sprake
is van cultuurland, is het merendeel van het laagland van St. Eustatius
en St. Maarten begroeid met een doornig kreupelhout, dat duidelijk
secundair is. /4cocta, Ma/£»g/»tf, Pt/Aecc//o6iM>n en Ca/>£ans zijn belang-
rijke soorten. Sterk gedegradeerde bodems hebben een lage heester-
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vegetatie, waarin wild marrow (Oofow asfrotfes), yellow balsem (Croton
//auews), sage (Law/awa cam ara en L.iwfo/wcrate), naast popeheads
(Me/ocactas) en O£w«/ia een belangrijke rol spelen: de Croton-vegetatie.
Deze vegetatie wordt ook op St. Eustatius - vooral in het heuvelgebied
in het noord-westelijk deel van het eiland - en op Saba gevonden, maar
is daar waarschijnlijk afgeleid van droge altijd-groene vegetatie typen.
Cactus-struwelen en woestijn komen op de Bovenwindse Eilanden niet
voor. Plaatselijk kunnen echter wel bijna ondoordringbare 0/>tt«*ia-
struwelen gevonden worden, die dan duidelijk een indicatie zijn voor ver-
laten cultuurgronden.

Droge altijd-groene formaties. - Van de 'dry evergreen
formations' is het 'dry evergreen forest', het 'evergreen bush-
land' en de 'vegetation of the rock pavement' vertegenwoordigd.
Het eerstgenoemde bos is nog het best ontwikkeld op de rand van de
krater van The Quill, maar ook hier vinden we duidelijke aanwijzingen
voor anthropogene invloeden. De bridgo tree (Liwoctera cortfca«a), sweet
wood (Afee/amira conacea), black sweetwood (Nec/awdra Arwgü), white
cedar (Taöeftwia ^aWirfa), red wood (/«ga ZawWna), maho (Da/;/iMO >̂s«
canóa«a), iron berry (.KVwgioa'ewaVon /«freww) en crack open (Casean'a
(fecanrfra) zijn o.a. veel voorkomende soorten in de twee boomlagen. Het
bos is opvallend open; op de bodem veel grote stenen, die bedekt zijn door
mossen. Een groot deel van de eilanden, vooral de steilere hellingen, is
begroeid met vegetatie waarin bomen en hoge heesters voorkomen zonder
dat van een bepaalde structuur sprake is. Aan de hand van de kenmerken
die deze soorten vertonen moet men besluiten dat deze begroeiing door
menselijke invloed uit het 'dry evergreen forest' is ontstaan. De heuvels
in het N.W.deel van St. Eustatius, Parish Hill en Great Hill op Saba en
het gebied tussen Experiment en Guana Bay op St. Maarten geven hier-
van mooie voorbeelden.

Het 'evergreen bushland' komt in de Low Lands van St. Maarten voor.
Zeer opvallend zijn o.a. white frangepan (P/twit'era afóa), pepper cin-
namon (CaneWa atta), / a c t i n i a fceWm', PAyWaw/ZiMs e/>i/>/i}'//aw</iws en
Cocco/ofca Arwgit. Een doornig kreupelhout komt in dit gebied voor onder
invloed van de mens; crabwood (Pi/AecW/ofciMm) en casha (Acacia /arwe-
siawa) zijn dan de meest op de voorgrond tredende soorten. Tot dit
'evergreen bushland' wordt ook gerekend de vegetatie op White Wall.
Bovendien moet het kustbos dat langs verschillende stranden op St.
Maarten en bij Venus Bay en Concordia Bay, St. Eustatius, voorkomt
tot 'evergreen bushland' gerekend worden. Dit kustbos bestaat voorname-
lijk uit sea grape (Coccotoia wt/t/era). Het is een eindstadium in de suc-
cessie die begint met een open begroeiing van sea vine (//>omoea £es-
ca/Jrae) en sea peas (Canava/ta man/ima) en via een strand heester-
vegetatie met vooral sea purslane (Tottrne/orfta g«a£Aa/orfes) en SHriana
marctima in kustbos overgaat. Deze successie is alleen op zandstranden
duidelijk te volgen.

Tenslotte vindt men uit deze formatie reeks nog de 'vegetation of the
rock pavement' met enkele verspreide struikjes S/n<»n/>/ia manfima,
bitter pod (t/recAt/es /wtea) en picrous bark (yac^winia fcarfcasco), op de
helling van Sugar Loaf en iets rijker gevormd op kalksteen bij Oysterpond,
St. Maarten.
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Moeras formaties. - Hiertoe kunnen de mangrove bossen
gerekend worden. Door de invloed van de mens zijn de 7?/»;o-
>̂Aora- en ,4fIcennta-gordels niet goed meer te onderscheiden.

Meerdere halophyten kunnen langs delandzijde gevonden worden.

Benedenwindse Eilanden.
Op deze eilanden vinden we vegetaties uit de seizoen formaties,
de droge, altijd-groene formaties en de moerasformaties.

Seizoen formaties.- Deze groep wordt, met als beste represen-
tant, vertegenwoordigd door het loof verliezende seizoenbos, dat
op de helling van de Seroe Christoffel zeer mooi aanwezig is.
Opvallend zijn hier de velden tecu (Brom«/ta /astanfAa) die de ondergroei
vormen en het groot aantal soorten dat elders op Curasao niet aange-
troffen wordt. Het diabaas-gebied is verder begroeid met tot seizoen-
formaties behorende vegetaties. Doornig kreupelhout met divi divi
(Ca*sa//>»Mia cortarta), wabi (.4cacia tor/uosa), una di gatu (P»7A«ce//ofcittm
Mrtgw«-ca**), indju (Proso/>is ;W»//ora), en brazia (Ha^mafü-iry/on 6ras«7<;Wo)
zijn de meest voorkomende soorten. Afgeleid hiervan door sterke degra-
datie is de Cro/on-vegetatie: een lage heesterlaag met vooral welisali
(Cro/on //at)«ns) een flor di sanger (Lan/ana) waarboven hoge heesters en
bomen uitsteken. Frequent treden cactus-struwelen op met cadushi di
pushi (Ce/>Aa/ocer«us /anu^tnosus), cadushi (Cereux rtf/xmiMs), datu
(Lemaireocerews grts«us) en O£i<n/»a. Aan de loefzijde van de eilanden
kunnen zelfs woestijnachtige landschappen ontstaan waar op grote, kale
vlakten sporadisch een cactus of een kleine heester gevonden wordt, maar
na regenbuien open grasvegetaties kunnen voorkomen.

Droge altijd-groene formaties. - Op de kalkplateau's
vinden we vegetaties die tot deze reeks behoren.
In de best ontwikkelde en minst aangetaste voorbeelden is dit een 'dry
evergreen woodland' dat overeenkomt met 'scrub woodland derived from
dry evergreen forest' (BEARD, 1949). Het 'dry evergreen bushland' wordt
gevormd door een heesterlaag, waarboven verspreide bomen uitsteken.
Beshi di kalakuna (Cocco/o&a su/arten), manzanilla bobo (MWo/n'wm
èrou/nei), cuchara (/4 w/irWio«a acw/a<a), basora pretu (Confia cy/iwrfros-
/ac/jya) en placa chiquitu (i?Aacoma crosso/>e<a/wm) zijn opvallende soor-
ten. Ook het kustbos, dat hier op de eilanden slechts spaarzaam aanwezig
is, moet hiertoe gerekend worden. Het normale type, gevormd door
zeedreifi (Cocco/ofca wut/era), komt voor, maar daarnaast ook een vorm
waarin placa chiquitu (i?Aacoma cros.so/>eta/tt»n) domineert. Dit laatste type
kustbos op een zandbodem wordt ook vermeld door RAUNKIAER (1934)
voor St. Croix en door ASPREY & ROBBINS (1953) voor Jamaica. De
//jomoea ^es-ca^rae - CaMaua/ia waW/ifwa vegetatie is slechts spaarzaam
ontwikkeld evenals de ToMrw/or/ta - Swnana vegetatie.

Doornig kreupelhout komt op de kalkplateau's ook voor, maar dan
als secundaire vegetatie. Een duidelijk verschil met het doornig kreupel-
hout uit de seizoenformaties is het steeds voorkomen van cuchara (/4M-
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), lumbra blancu (£W//io/ts /ruto'cosa), en veel meer basora
pretu (Coyrfta cy/iwrfrastac^ya) in de heesterlaag indien deze aanwezig is.
Ook in de Crotow-vegetatie op de kalkplateau's zijn deze soorten wel steeds
vertegenwoordigd. 'Vegetation of the rock pavement' wordt op de drie
eilanden vooral langs de noordkust gevonden.

Moeras formaties. - Evenals op de Bovenwindse Eilanden
zijn deze formaties slechts vertegenwoordigd door mangrove.
Speciaal op Bonaire bij Lac is een zonering in iï/jizo^/jora-, .<4 i/ice»mia- en
LagwwcM/ana-zóne zeer duidelijk. Aan de landzijde van de mangroves
worden dan nog halophyten gevonden o.a. banana di rif (fiaris mart/tma)
en Sa/tcornta am6i£t<a, die ook vaak langs de salinjas gevonden worden.

Beschrijvingen van deze vegetaties worden gegeven door STOFFERS
(1956, 1957, 1958, i960).

ÜECOLOGISCH ONDERZOEK

De derde fase in botanisch onderzoek heeft nog slechts op zeer
beperkte schaal plaats gehad op de Benedenwindse Eilanden,
terwijl op de Bovenwindse Eilanden in dit opzicht nog in het
geheel niets ondernomen is.

Er mag aangenomen worden dat het macro-klimaat op CURA-
SAO, misschien met uitzondering van de Seroe Christoffel en
omgeving, vrij eenvormig is. Verschillen in micro-klimaat van
kalk- en diabaasgebieden zijn echter zeer groot (STOFFERS, 1966).
Juist boven het bodemoppervlak werden in het diabaasgebied
maximum-temperaturen gemeten om 12.00 uur, maxima die op
tegen wind beschermde plaatsen waarden van meer dan 70X
bereikten. Op 5 cm diepte wordt een temperatuur-verloop ge-
vonden parallel hiermee, maar met een verschuiving van ca 1
uur. In tegenstelling hiermee wordt op overeenkomstige plaatsen
in het kalkgebied een maximum-temperatuur gevonden van
ca 40°C, die echter vóór 12 uur reeds bereikt wordt en tot 15.00
uur aanhoudt. Op 5 cm diepte wordt het maximum eerst om
15.00-16.00 uur bereikt, na een langzame, zeer geleidelijke stij-
ging, en gevolgd door een langzame, lang aanhoudende daling.
Nabij het bodemoppervlak treden in het kalkgebied dus minder
extreme waarden op, hetgeen voor de ontwikkeling van kruiden
en kiemplanten van grote betekenis is. Temperatuurverschillen
in de lucht boven diabaas- en kalkbodems zijn echter op 70 en
200 cm hoogte zeer gering.

Op de verschillen tussen de vegetatie van het kalk- en het
diabaas-gebied werd reeds gewezen. De vraag komt echter naar
voren of dit het gevolg is van kalkminnende en kalkmijdende
soorten. De verspreiding van deze 'kalkminnende' soorten over
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de eilanden, ook op andere eilanden van de Antillen, maakt dit
echter zeer onwaarschijnlijk (STOFFERS, 1963b). Uit onderzoek
met betrekking tot transpiratie, water verzadigingsdeficiet en
zuigspanning van de bladeren wordt geconcludeerd, dat de ver-
schillen veroorzaakt worden door de hydratuur van de bodem
(STOFFERS, 1966; STOFFERS & MANSOUR ELASSAISS, 1967). Een
diabaas-bodem wordt in de regentijd snel met water verzadigd.
De plant kan hieruit gemakkelijk water opnemen. Spoedig na het
begin van de droge tijd zal het water uit een dergelijke bodem
geheel verdwenen zijn en de planten werpen het loof af. In het
kalkgebied wordt door de in spleten en scheuren aanwezige
bodem - met een goed ontwikkeld klei-complex en dus een grote
watercapaciteit - een grote hoeveelheid water vastgehouden.
Planten die in staat zijn een hoge zuigspanning te ontwikkelen,
kunnen hieruit het gehele jaar water onttrekken, temeer daar
deze planten in de loop van de dag reeds snel een vermindering
van transpiratie vertonen. Hierdoor kunnen de altijd-groene
soorten zich wel in de kalkgebieden, maar niet in de diabaasge-
bieden handhaven.

Samenvattend kunnen wij dus zeggen, dat de botanische kennis
van de Nederlandse Antillen in de laatste 20 jaren sterk is toe-
genomen. Een toename die voor een zeer groot deel te danken is
aan activiteiten van de 'Studiekring' en betrekking heeft op:
1. de //ora, waarbij de Benedenwindse Eilanden een gunstiger

beeld vertonen dan de Bovenwindse Eilanden, dank zij groter
locale activiteit;

2. de wgrfa/j'e, waarvan een algemeen beeld, ingepast in het
Caraïbische gebied, gegeven werd, maar detail-onderzoek
zeer gewenst is;

3. de otfco/ogz'e, waarmee weliswaar pas een eerste begin is ge-
maakt, maar die reeds resultaten opleverde welke een verder
onderzoek rechtvaardigen.
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