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SAMEN VATTING

Ranunculus flammula is een vrij algemeen voorkomende soort, die in
diverse habitats is te vinden. De soort groeit bijvoorbeeld zowel in
graslanden als in bossen. Er zijn verschillende mechanismen waarop dit
vermogen van een soort om zich onder uiteenlopende omstandigheden te
kunnen handhaven, zou kunnen berusten: Genetische variatie en
fenotypische plasticiteit. Beide staan onder genetische controle en
worden bevorderd door (o.a.) disruptieve selectie. Verschillende
(a)biotische factoren kunnen optreden als selectiefactor. Wanneer door
natuurlijke selectie genetisch verschillende populaties binnen een soort
zijn geselecteerd, spreken we van ecotypische differentiatie.

Om te onderzoeken of er ecotypische verschillen tussen grasland- en
bospopulaties van Ranunculus flammula bestaan, werd in dit onderzoek
licht als variabele factor gekozen. Het onderzoek bestond uit
kiemingsexperimenten met in het veld verzamelde zaden, en groeiproeven
met zowel kiemplanten als gekioneerd materiaal.

Zaden van grasland- en bospopulaties werden bij verschillende
constante en alternerende temperaturen geplaatst. De kieming werd
gestimuleerd door het alterneren van de temperatuur, maar er traden
geen duidelijke verschillen op tussen de populaties. Uit een experiment
waarbij de kieming in (zichtbaar) licht en in het donker werd vergeleken
bleek evenmin een verschil in respons tussen grasland- en bospopulaties.

Bij de groeiproef werden kiemplanten en kionen individueel in potten
geplaatst bij drie verschillende lichtintensiteiten: 100%, 38% en 26%. Na 8
weken werden de planten geoogst en werden er een aantal kenmerken
gemeten. Het voornaamste effect van de beschaduwing was een afname
van het totale drooggewicht, ten gevolge van een beperkte mate van
fotosynthese. De planten uit de bospopulatie ondervonden niet duidelijk
in mindere mate negatieve effecten van gereduceerde lichtomstandigheden
dan planten uit een graslandpopulatie. De vraag of zich bij Ranunculus
flammula een differentiatie in bos- en grasland-ecotypen heeft
voorgedaan, kan op basis van de resultaten van dit onderzoek dan ook
niet bevestigend worden beantwoord. De geringe groei van de planten bij
de lage lichtintensiteiten en het waargenomen verschil (in fenotype)
tussen de bosplanten onder veld- en experimentele omstandigheden, doet
vermoeden dat er voor de planten in het veld (m.n. het bos) nog andere
factoren (bijv. rijke bodem, vochtig) een rol spelen, welke mogelijk een
sterkere invloed op het fenotype uitoefenen en eventueel compenseren
voor de minder gunstige lichtomstandigheden. Omdat nader onderzoek
wellicht meer inzicht kan verschaffen over een eventuele ecotypen-
vorming bij Ranunculus flammula, is een hoofdstuk met suggesties voor
verder onderzoek opgenomen.
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I .INLE!DING

1.1 Contrasterende milieu's

Het voorkomen van een soort onder uiteenlopende milieuomstandigheden is
geen zeldzaam verschijnsel. Er zijn meerdere soorten bekend die
bijvoorbeeld zowel in een bos als daarbuiten kunnen groeien, zoals:
Agrostis capillaris, Aiuga reptans, Anthriscus sylvestris, Deschampsia
flexuosa, Galeopsis tetrahit, Lamium album, Ranunculus flammula,
Ranunculus repens (Runhaar et al.,1987). Om zich onder zulke
uiteenlopende omstandigheden te kunnen handhaven, moet de soort kunnen
inspelen op de specifieke eisen van elk habitat. Dit kan gebeuren door
genetische variatie en/of door fenotypische plasticiteit.

- Genetische variatie
Genetische variabiliteit is eèn kenmerk van een groep (Schlichting,.1986).
Behalve genetische verschillen tussen plantensoorten kunnen ook tussen
en binnen populaties van één soort genetische verschillen optreden
(intraspecifieke variatie). Wanneer zich milieuverschillen in de ruimte
voordoen (m.a.w. als er sprake is van contrasterende milieu's), zullen
onder invloed van disruptieve selectie - gegeven dat er voldoende
genetische variatie aanwezig is in een populatie — de meest geschikte
genotypen worden geselecteerd in elk milieutype, met als gevoig een
habitat-gecorreleerde (genetische) variatie.

— Fenotypische plasticiteit
Niet in alle gevallen is een respons (op een fluctuatie in of wijziging
van het milieu) via adaptieve genetische veranderingen voldoende voor
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Figuur a: De due typen van natuurlijke selectie.

handhaving of overleving van de
soort of populatie. Dit is bijvoor-
beeld het geval wanneer de
fluctuatie van gelijke of kortere
duur is dan de generatie-tijd van de
plant. In zo'n situatie kan alleen
aanpassing plaatsvinden via plastici—
teit. I.t.t. genetische variatie is plas—
ticiteit een kenmerk van een individu
(Schlichting, 1986).
Fenotypische plasticiteit is het
vermogen van een bepaald genotype
om op verschillende milieuomstan-
digheden te reageren door het vormen
van verschillende fenotypen. Het
wordt o.a. bevorderd door disrup-
tieve selectie in tijd/ruimte,
directionele selectie en stabiliserende
selectie (zie fig. a).
De plasticiteit van een kenmerk
a) is specifiek voor dat kenmerk,
b) is specifiek in relatie tot

bepaalde milieuinvloeden,
c) is specifiek in richting,
d) staat onder genetische controle

(niet noodzakelijkerwijs
gerelateerd aan heterozygositeit)

e) staat onder selectiedruk.



1.2 Selectiefactoren

Verschillende (a)biotische factoren kunnen optreden als selectiefactor:
nutriënten, licht, begrazing, maaien, vochtgehalte van de bodem, zware
metalen, herbiciden etc., of een combinatie van (een aantal van) deze
factoren. Zelfs over kleine afstanden kunnen hierin verschillen bestaan
en dit kan tot uiting komen in scherp begrensde vegetatietypen (bijv.
het klassieke Park Grass Experiment in Rothamsted, Engeland) of, in
sommige gevallen, in ecotypische differentiatie van een bepaalde soort.
We spreken van ecotypische differentiatie of ecotypen, wanneer door
natuurlijke selectie genetisch verschillende populaties binnen één soort
zijn geselecteerd. Ecotypische verschillen kunnen zich uiten in zowel
structurele als chemische en functionele kenmerken (Larcher, 1980), maar
hoeven niet altijd zichtbaar te zijn: een afwezigheid van een
morfologische respons op het milieu hoeft immers niet te betekenen dat
de plant een gebrek aan plasticiteit heeft. De stabiliteit van een
morfologisch kenmerk kan het resultaat zijn van aanzienlijke plasticiteit
van fysiologische eigenschappen (Bradshaw, 1965).

1.3 Kieming

Planten zijn statische organismen, met als enige mogelijkheid tot
'beweging' het reproductieve stadium (via zaden of uitlopers). Zaden
worden lukraak verspreid en het milieu waarin ze terecht komen, zal
voor een groot dee! bepalen of de eventuele zaailing zich zal kunnen
vestigen en handhaven. Voordat een zaad zal gaan kiemen, dienen een
aantal milieu-omstandigheden gunstig te zijn. O.a. voldoende water, een
geschikte temperatuur, samenstelling van de gassen in de atmosfeer en
voor bepaalde soorten ook licht. Alternerende temperaturen stimuleren
bij veel soorten de kieming (Probert, Smith & Birch, 1986; Thompson,
Grime & Mason, 1977; Pegtel, 1985) maar het vereiste verschil tussen de
lage en hoge temperatuur varieërt per soort (Thompson, Grime & Mason,
1977). Vaak is er een complexe interactie tussen een aantal factoren.

De eisen die aan het omringende milieu worden gesteld verschillen per
soort of zelfs per variëteit en worden mede bepaald door factoren die
gedurende de vorming van het zaad een rol speelden en door erfelijke
factoren. Veel zaden kiemen echter niet bij omstandigheden die normaal
gesproken gunstig zouden zijn en kunnen slechts door bepaalde behande-
lingen tot kieming worden gebracht (het 'breken van de dormancy').
Zaden van sommige soorten moeten bijvoorbeeld eerst worden bloot-
gesteld aan een bepaalde temperatuur (dit kan zowel een lage als een
hoge zijn) voordat ze bij de temperatuur worden geplaatst die voor de
kieming gunstig is. Ze moeten we! vo!doende water hebben opgenomen
voor de overplaatsing. Dit zgn. 'stratificatie-proces' is analoog aan een
seizoensverandering.

Wanneer we aannemen dat niet a!leen de respons van vo!wassen p!anten,
maar ook de kiemingsresponsefl een adaptieve betekenis hebben voor het
succes en de verspreiding van een soort, dan zouden binnen én soort
locale populaties uit contrasterende milieu's een adaptieve variabi!iteit in
responsen moeten vertonen (Pegtel, 1985).
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1.4 Ecotypische differentiatie of fenotypische plasticiteit?

De respons van planten onder verschillende milieuomstandigheden is al
door velen onderzocht. Bij sommige soorten bleken die verschillende
milieu-omstandigheden te hebben geleid tot ecotypische differentiatie
(bijv. Hypericum perforatum, Ramakrishnan (1969); Poa annua, McNeilIy
(1981); Galium aparine, Bain & Attridge (1988)), terwijl er in andere
gevallen meer sprake leek te zijn van fenotypische plasticiteit (Solanum
dulcamara, Clough, Teen & Alberte (1979); Ranunculus repens, Berg,
Bakker & Pegtel (1985)). Omdat zowel ecotypische differentiatie als
plasticiteit onder genetische controle staan, is het onderscheid niet altijd
even duidelijk en kan een andere proefopzet soms tot een andere
conclusie leiden.

Door verschillende onderzoekers is gekeken naar het differentierende
effect van licht: Clough, Teen & Alberte (1979) bestudeerden de
fotosynthetische adaptatie van Solanum dulcamara aan licht- en
schaduwomstandigheden, maar konden geen ecotypische differentiatie
aantonen. Corré (1984) onderzocht de verschillen tussen diverse licht- en
schaduwsoorten en Lovett-Doust (1981) vond door disruptieve selectie
ontstanevariatie tussen bos- en graslandpopulaties van Ranunculus
repens. Ook bij Ranunculus flammula verschillen planten uit een
graslandpopulatie morfologisch enigszins van planten uit een bospopulatie
(pers. obs.).

1.5 Ranunculus flammula

R. flammula ( fig. b) is een vrij algemeen voorkomende soort
(geografisché verspreiding: Britse eilanden; grootste deel van Europa
m.u.v. de meer Noordelijke delen en het Mediterrane gebied; gematigd
'wetlands') is te vinden: op moerassige, mm of meer open plaatsen,
drassige graslanden, trilvenen, langs vennen, op natte kapvlakten en in
vochtige, lichte loolbossen (Heukels & Van der Meijden, 1983). In

Nederland is de uurhokfrequentie
teruggegaan van 8 naar 7
(Standaardlijst voor de NL flora,
1983). Ellenberg (1979) klassificeert
R. flammula met de waarden F9 en
R3, welke aangeven dat de soort
voorkomt op resp. natte, vaak niet al
te goed geaereerde en meestal zure
bodems - pH 4.5 tot 6.5, plaatselijk
tot 7.5 (Grime, Hodgson & Hunt,
1988) — welke tevens relatief N-, P—
en K-arm zijn. De levensvorm kan
worden omschreven als hemicryptofyt.
De hoogte varieërt van 0.10 - 0.45
(0.70)m en bloei treedt op in de
periode juni-oktober. De bloemen,
welke door insekten worden bestoven,
zijn twee-slachtig, protandrisch en
grotendeels 'selfincompatible' (Grime,
Hodgson & Hunt, 1988). In onderzoek
van Crawford & Tyler (1969) werd de
soort ingedeeld als helofyt
('flooding—tolerant'). Variatie in
bladmorfologie werd gevonden door

Cook & Johnson (1968). Ecotypen, afkomstig uit Kuhn (Schotland) en de
Faeröes, werden beschreven door Turesson (1930).
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1.6 Doel van het onderzoek

In dit onderzoek wordt gekeken naar bos- en graslandpopulaties van
R. flammula, waarbij wordt nagegaan in hoeverre die populaties van elkaar
verschillen. Zijn ze genotypisch verschillend in samenhang met hun
habitats zodat kan worden gesproken van ecotypen, of is er sprake van
een - eveneens genetisch bepaalde - plastische respons? Als mogelijke
differentirende factor is gekozen voor Iicht. Het onderzoek bestaat uit
twee delen: Kiemingsexperimenten en een groeiproef.
a) De kiemingsexperimenten werden gedaan om het effect van licht en

temperatuur op de kieming van zaden van verschillende populaties te
onderzoeken.

b) Bij de groeiproef werd de respons van ouder- en zaadpopulaties uit
bos en grasland bij verschillende Iichtintensiteiten
(100%, 38% en 26%) onderzocht.
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2.METHODE

2.1 Verzameling van materiaal

Het werkterrein omvatte 5 verschillende locaties in het 'Stroomdal-
landschap Drentsche Aa', te weten:

BOS: Westerholt (53°Ol'N; 6°43'O)
Gasterse Holt (53°02'N; 6°40'O)

GRASLAND: Westerholt (53°O1'N; 6°43'O)
Burgvallen (53°03'N; 6°40'O)
Kappersbult (53°07'N; 6°37'O)

(Zie ook fig. c).
Op elk van deze locaties werd een PQ van 1 m2 uitgezet, waarin enkele
individuen van R. flammula werden gelabeld en van de overige soorten in
de omgeving van het PQ werd een soortenlijst gemaakt. (Bijiage A). Er
werd zowel vegetatief materiaal (planten ) als zaad ('bulk') verzameld.

Om zoveel mogelijk te vermijden dat de individuen die in het veld
verzameld werden 'ramets' van eenzelfde 'genet' waren, werden ze (voor
zover dat mogelijk was) steeds op enige afstand van elkaar uit de grond
gestoken. Om na te gaan of de verzamelde individuen een enigzins
representatieve steekproef vormen werd getest op iso-enzymvariatie
m.b.v. electroforese. (Bijiage B)

PLANTEN
In de kas werden de planten gelabeld en elk apart in een bak opgekweekt
op een mengsel van 2 potgrond/i zand. Regelmatig werd water gegeven.
kionering: De planten konden, na enige tijd groeien, gekloneerd worden
waarna de aldus gevormde 'ramets' werden opgekweekt in bakken met een
mengsel van gelijke volumedelen 2 potgrond/l zand en perlite **)

ZAAD
De zaden werden in de kas aan de lucht gedroogd bij Ca. 2 1°C. Daarna
werden ze in papieren zakken bij 4°C in het donker opgeslagen.

*) Plant = een in het veld verzameld individu.
**) Perlite werd toegevoegd om de grond luchtig te houden en armer, om

de planten te stimuleren in hun wortelgroei.
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2.2 Kiemingsexperimenten

2.2.1 Respons op temperatuur

De kieming werd onderzocht bij 6 constante en 5 alternerende
temperaturen, resp. 5-10-15-20-25-30°C en 5/15 - 10/20 - 15/25 - 20/30 -

25/35°C. Er werd 12 uur licht per dag gegeven en voor de alternerende
temperaturen vie! deze lichtperiode samen met de periode waarin de
temperatuur het hoogst was.
Voor elk van de drie gekozen populaties: Kappersbult (gras)

Westerholt (gras)
Gasterse Holt (bos)

werden per temperatuur 3 Petri-schaaltjes ingezet. In elk schaaltje
werden 50 zaden geplaatst op dubbel Whatman No.1 filtreerpapier. Dit
werd vochtig gehouden met Demi-water. De Petri-schaaltjes werden
dagelijks gecontroleerd waarbij de gekiemde zaden werden geteld en
verwijderd. Een zaad werd als 'gekiemd' beschouwd als het wortelpuntje
(eng.: radicle) uit de zaadhuid kwam.

2.2.2 Respons op licht

Alleen het effect van zichtbaar licht (400-800 nm ) werd onderzocht.
Van de 3 populaties werden bij de constante temperaturen 20 en 25°C en
bij de alternerende temperaturen 15/25 en 20/30°C 6 Petri-schaaltjes
(gevuld met hydrofiele steenwol en bevochtigd met Demi) met elk 30
zaden ingezet. De Petri-schaaltjes werden volledig verpakt met alumini-
umfolie. Van elke populatie werd na 2, na 4 en na 7 weken de kieming
gescoord, waarbij voor elke telling steeds slechts 2 Petri-schaaltjes
werden gebruikt.

2.2.3 Stratificatie

Van de eerder genoemde 3 populaties werd een grote hoeveelheid zaad in
016 cm. Petri-schalen (gevuld met hydrofiele steenwol en bevochtigd met
Demi-water) bij 5°C, 12 uur licht/dag geplaatst. Bij de nit het
kieming/temperatuur experiment (zie 2.2.1) voortgekomen optimale
temperatuur konden deze zaden in korte tijd veel kiemplanten leveren
voor de groeiproef.

2.2.4 Statistische verwerking

Voor de analyse van de kiemingspercentages werd eerst een arcsin
transformatie toegepast. M.b.v. het statistische programma SPSS/PC
werden vervolgens een variantie-analyse (ONEWAY) en een Multiple Range
Test (Student-Newman-KeulS Procedure) met c=0.05 uitgevoerd om te
toetsen op significante verschillen.
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2.3 Groeiproef

2.3.1 Kasopstelling

De opstelling in de kas bestond uit 2 kooien, waarvan bij de ene het
frame met één laag en bij de andere het frame met twee lagen (groen)
gaas overtrokken was. De invloed van de drie op die manier gecreeerde
lichtintensiteiten:
100% (geen gaas)
38% (éen laag)
26% (twee lagen)

werd onderzocht bij zowel kiemplanten als gekloneerd materiaal.
In de kas was het licht aan van 6:00 - 2 1:00. De temperatuur variëerde
van 18°C ('s nachts) tot 21 a 22°C (overdag).

2.3.2 Yoedingsoplossing

De samenstelling van de gebruikte voedingsoplossing is:

mM/i

_________________________________

3 KNO3 35 Fe (als DTPA)
1.5 KH2PO4 10 Mn (ais MnSO4.H20)
0.25 K2S04 3 Zn (als ZnSO4.7H20)
3 Ca(N03)2.H20 20 B (als Na2B4O7.10H20)
0.75 MgSO4.7H20 0.5 Cu (ais CuSO4.5H20)
0.5 NH4NO3 0.5 Mo (als Na2MoO4.2H20)

2.3.3 Kiemplanten

De gestratificeerde zaden (zie 2.2.3) van de populaties Kappersbult,
Westerholt en Gasterse Holt werden bij 15/25°C tot kieming gebracht,
waarna de kiemplanten elk apart in een pot met scherp zand werden
gezet. De potten werden gelabeld en in zgn. 'randomized blocks' in de
proefopstelling geplaatst. Om de dag werd voedingsoplossing gegeven.

2.3.4 Klonen

Twee populaties, Gasterse Holt en Westerholt werden gebruikt. De kionen
('ramets'), die door het scheuren en verder opkweken van uitlopers van
enkele individuen werden verkregen, werden elk in een pot met scherp
zand gezet. Om de dag werd voedingsoplossing gegeven.

9



2.3.5 Oogsten

Na 8 weken werden de planten geoogst. Aan het verse materiaal werden
de volgende kenmerken gemeten:

—lengte stengel
-Iengte wortel
-aantal bladeren
-bladopperviak
-aantal bloemen/knoppen
-versgewicht -bladschijf

- bladsteel
-stengel
—wortel

-aantal spruiten op knopen en aan de basis

Daarna werden de diverse plantedelen gedroogd in een droogstoof bij 70°C
en na mm. 24 uur werden de volgende kenmerken gemeten:

-drooggewicht -wortel
-stengel
-bladschijf
-bladsteel
- bloemen/knoppen

Aan de hand van deze gegevens werden vervolgens nog enkele parameters
berekend, welke in de tabellen I en 2 zijn afgekort als SLA, LAR en
SLW.

SLA = Specific Leaf Area (eenheid bladopp. per eenheid bladgewicht)

LAR = Leaf Area Ratio (eenheid bladopp. per eenheid totaal
plantgewicht)

SLW = Specific Leaf Weight (eenheid drooggewicht bladschijf per
eenheid bladopperviak)

2.3.6 Statistische verwerking

M.b.v. het statistische programma SPSS/PC werden variantie-analyses
uitgevoerd. Alle parameters werden in-getransformeerd, op de allocatie-%
werd een arcsin{-transformatie toegepast (Zie bijiage C).
De transformaties werden toegepast om een betere benadering van de
normale verdeling te verkrijgen.

10



3.RESULTATEN

3.1 Kiemingsexperimentefl

3.1.1 Effect van temperatuur

11

In figuur 1 en 2 is het cumulatieve kiemingspercentage voor zaden uit de
populaties Kappersbult, Westerholt en Gasterse Holt bij de verschillende
constante en alternerende temperaturen weergegeven. De kieming komt
pas na enige tijd op gang ('lag-phase'), waarna een geleidelijke toename
van het kiemingspercentage optreedt. Het uiteindelijke kiemingspercentage
ligt bij de constante temperaturen relatief laag. Dit eindpercentage werd
eerder bereikt en duidelijk verhoogd door alternerende temperaturen (zie
fig. 3). De zaden van de populatie Gasterse Holt kiemen minder goed dan
die van de beide graslandpopulaties, maar dit is bij de alternerende
temperaturen minder uitgesproken.

De kiemsnelheid is in de figüren 4 en 5 weergegeven als t50: de tijd
(in aantal dagen) benodigd om 50% van het bij een bepaalde temperatuur
maximale kiemingspercentage te bereiken. Deze figuren geven enigzins
een beeld van de minimale, maximale en optimale temperaturen voor de
kieming bij elk van de populaties. Een temperatuur van 20 a 25°C

constant en alternerend 15/25 - 20/30°C Iijken optimaal voor de kieming.
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figuur geven het maximale kierningsperCefltage dat werd bereikt na



Fig.2: Cumulatieve kiemlngspercentages (±S.E.) van verse zaden van drie
populaties (KappersbuIt;oWesterhoItGaSterSe Holt) van Ranunculus
flammula bij alternerende temperaturen (12 uur licht/dag) De cijfers in
de figuur geven het rnaximale kiemings-percentage dat werd bereiktna
overplaatsing naar I5/25C.
Er waren geen significante verschillen tussen de populaties.
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Fig.3: (Eind)kierningspercentage bij de constante en alternerende
temperaturen voor zaden van drie populaties (Kappersbult, Westerholt en

Gasterse Holt) van Ranunculus flammula. Sterretjes duiden significante
verschiilen aan tussen het kiemingspercentage bij constante en
aiternerende temperaturen. ((—test: = p < .01; " p < .001)
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Flg.5: Di kiemsonlheid. uitgezet als 50 (Ii aintal daen), voor di zaden

Fig.4t Di klemsnelhiid. uulgezit ala (In annul dagnnh voor di zadnu via drli populallis (_ -.KappersbuItWettirh0ft •*Casterse

van drie populatles (-.— kappersbult:1WeSterhOU. a Gasterse Halt) van Ranunrutus flvmmula blJ aliernereade tesnperaiurea (12 sir

Halt) van RananCUlI$ flami!iliII ku constaflte iempefatUrefl (12 our Ilcht/dag).
llcht/d*g).

In de figuren 6.7 en 8 zijn de curves voor de kieming in het donker
gecombineerd met de curves voor de kieming in het licht (=12 uur
licht/dag) bij de overeenkomstige temperaturen. Het kiemingspercentage
voor de zaden in het donker bij constante temperaturen liggen zeer laag.
De kiemcurves van de zaden bij alternerende temperaturen in het donker
liggen echter steeds bóven die van de zaden bij constante temperaturen in
het licht, maar slechts in één geval was dit verschil significant. Het lijkt
er dus op dat het remmende effect van de afwezigheid van licht ten dele
kan worden opgeheven door het alterneren van de temperaturen.
N.B.: De daling van de lijn voor 15/25°C (donker) in fig 7 wordt
veroorzaakt door het feit dat de kiemingspercentages voor de kieming in
het donker niet cumulatief zijn met de tijd, maar zijn gebaseerd op
afzonderlijk op kieming gescoorde Petri-schaaltjes op verschillende
tijdstippen. (Dit i.v.m. de vereiste dat er geen licht bij de zaden mocht
komen tot op het moment waarop de kieming werd gescoord).
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3.1.2 Effect van licht
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Fig.6: Gemiddelde jjningsperCefltages bij constante en alternerende

temperatUrell, in donker en in Iicht (12 uur licht per dag) voor zaden van

Ranunculus flammui (populatie Kappersbult) = significant voor 0.05
(SNK_MUItIPIe Range Test).

—A-— 25 C
dorher

Fig.7: Gemiddelde kiemingsperCefltages bij constante en alternerende

temperaturen, in donker en in licht (12 uur licht per dag) voor zaden van

RanunculuS fIamrillhJi (populatle Westerholt). = significant voor = 0.05

(SNK—Multiple Range Test).
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Fig.8: Gemiddelde
kiemingsperCefltages bij constante en alternerende

temperatUre. in donker en in licht (12 uur licht per dag) voor zaden van

RanunculuS f1ammua (populatie Gaslerse Holt). ' = significant voOr

= 0.05 (SNK-MUItiPle Range Test).



3.2 Groeiproef

3.2.1 Kiemplanten

In tabel 1 zijn de resultaten van alle metingen gegeven. Wat onmiddellijk
opvalt zijn de lage waarden van de vers- en drooggewichten bij een
licht-intensiteit (L.I.) van 26%, zowel voor de grasland- als bosplanten. De

bosplanten hebben bij de hogere lichtintensiteiten minder bladeren dan de
graslandplanten, maar dit verschil verdwijnt bij de lage L.I. Het
gemiddelde bladopperviak is echter bij de bosplanten groter bij de drie
lichtintensiteiten.

Graslandplanten vertonen ook een jets ander groeipatroon dan de
bosplanten, zoals is te zien aan het grotere aantal spruiten op de knopen
van de stengels.

De spruit:wortel verhouding is voor de bospopulatie lager bij de
hoogste lichtintensiteiten, maar bij L.I. van 38% en 26% juist hoger dan
voor de graslandpopulatie.

Tabel 1: Populatiegemiddelden(±S.E.) voor alle gemelen kenmerken van
kiemplanten van drie populaties (K=Kappersbult (n=10); W=Westerholt gras
(n=10); G=Gasterse Holt (n=10, tenzij anders vermeld)) van Ranunculus
flammula, opgekweekt bij Iichtintensiteiten van 100%, 38% en 26%.
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Fig. 9: Allocatiepercentages voor de kiemplanten van drie populaties
(Xappersbuit, Westerholt en Gasterse Holt) van Ranunculus flammula, bij
de lichtintensiteiten 100%, 38% en 26%.

De verdeling van de droge stof (allocatie-%) over bladschijf, bladsteel,
wortel, stengel en bloemen/knoppen is weergegeven in figuur 9. Er treden
geen duidelijke verschuivingen in allocatiepatronen op. Voor de bospopu-
latie neemt de spruit:wortel ratio jets toe bij afnemende lichtintensiteit.

Tabel 2 geeft de resultaten van de variantie-analyses. Er treden veel
significante licht— en populatie-effecten op, maar er zijn slechts weinig
significante verschillen als gevoig van de interactie tussen licht en
populatie. Deze interactie is het sterkst voor het allocatie-% naar de
wortel.

Tabel 2: Variantie—analyse van de In—getransformeerde gegevens van
kiemplanten van Ranunculus flammula (populaties Kappersbult, Westerholt
(gras) en Gasterse Holt). De allocatiepercentages zijn arcsini-
getransformeerd. L=Licht; P=Populatie; LxP=Lnteractie tussen Iicht en

populatie. '= p< .05; = p< .01; '= p.c.OOI.
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K W.*I c.t k. W1 G.t K0 W. G.t
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Ienqte orteI I:
nantal btaderen III III
totaal bladopp. III II
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bladsteel Iii III
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cartel
bloaen/knoppen II

PARAMETER Iarcsin) —
jfliatieZ biadschijl III I.

bladsteel III
stenoel III III $

cortel *5* Iii
bloe.enikaoapen



3.2.2 Klonen

Tabel 3 geeft de resultaten voor het gekioneerde materiaal. Ook hier
zien we een sterke afname van vers- en drooggewichten bij afnemende
licht—intensiteit.

De lengte van de wortels blijft voor beide populaties vrij constant,
maar de stengellengte van de bospopulatie is bij de laagste lichtintensi-
teit aanzienlijk gereduceerd.

Het aantal bladeren neemt af bij afnemende lichtintensiteit, maar die
afname is bij de graslandpopulatie veel sterker, daarentegen is het
gemiddelde bladopperviak naar verhouding vrij constant voor de beide
populaties.

De spruit:wortel ratio is voor de graslandpopulatie bij de laagste
lichtintensiteit kleiner dan bij de hogere L.I., bij de bospopulatie is deze
ratio vrijwel gelijk onder alle omstandigheden.

Tabel 3: Populatiegemiddelden (±S.E.) voor alle gemeten kenmerken
van kionen van twee populaties (W=Westerholt gras (n=12); G=Gasterse
Holt (n=20, tenzij anders vermeld)) van Ranunculus flammula, opgekweekt
bij de Iichtintensiteiten 100%, 38% en 26%.
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Fig.10: Allocatiepercentages voor de klonen van twee populaties
(Westerholt en Gasterse Holt) nan Ranunculus f!ammula, bij de
lichtintensiteilen 100%, 38% en 26%..

Tabel 4: Variantle—analyse van de In—getransformeerde gegevens van
kionen van Ranunculus flammula (populaties Westerholt (gras) en Gasterse

Holt). De aliocatiepercentageS zijn arcsinf-getransforineerd. P=Populatie;

G(P) = Genotype within Population; LxP=Interactle tussen Iicht en
populatie; LxG(P)=InteraCtie tussen licht en genotype (within population).
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Allocatie-% zijn gegeven in figuur 10. Evenals bij de kiemplanten
treden ook hier geen duidelijke verschuivingen op. Het aandeel van de
stengel is bij de graslandpopulatie steeds groter dan bij de bospopulatie,
waar het aandeel van de bladschijf steeds groter is. De spruit:wortel ratio
is voor L.I. van 100% en 38% groter bij de graslandpopulatie.

In tabel 4 staan de resultaten van de variantie-analyses. Er zijn zeer
veel significante verschillen tussen de genotypen (binnen populaties). Oak
zijn er veel significante verschillen ten gevolge van de interactie tussen
licht en genotype. Slechts weinig verschillen. tussen de populaties zijn
significant, evenals die ten gevolge van de interactie tussen licht en
populatie.
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4 .DISCUSSIE

4.1 Kiemingsexperimenten

4.1.1 Temperatuur

Het algemene beeld van de kiemrespons (fig.4 en 5): een betere kieming
bij relatief hoge constante of fluctuerende temperaturen Iijkt op dat van
verscheidene andere soorten (Grime et a!., 1981) en de functie daarvan
zou zijn de 'timing' van de kieming op een zodanig tijdstip dat de
externe omstandigheden gunstig zijn. Afgezien van enige afwijkingen bij
de populatie Gasterse Holt geeft de vorm van de curves enige informatie
over de drie belangrijkste kenmerken van een responskromme: De
maximale en minimale temperatuur waarbij kieming optreedt en de
optimale temperatuur (Thompson, 1970). De lage temperaturen (5 en
5/15°C) zijn minder gunstig voor de kieming in de drie onderzochte
populaties. Ook een alternerende hogere temperatuur (25/35°C) is minder
gunstig. Uit de beide figuren blijken echter nauwelijks verschillen tussen
de kiemrespons van de zaden van de graslandpopulaties en die van de
bospopulatie. Dat er nauwelijks verschil in respons tussen de populaties is,
blijkt ook nit figuur 2: er treden geen significante verschillen op tussen
de drie populaties. De verticale lijntjes die de S.E. aangeven, laten zien
dat de spreiding binnen de populaties vrij groot is. Bij de constante
temperaturen treden we! significante verschillen op. maar deze verschi!Ien
duiden niet expliciet op verschi!len in responspatronen tussen grasland- en
bospopulaties.

De stimulerende invloed van alternerende temperaturen is in overeen—
stemming met resultaten van andere onderzoeken (o.a. Pegtel, 1985;
Thompson, Grime & Mason, 1977; Brown, 1987; Probert, Smith & Birch,
1986). Ook uit figuur ! b!ijkt de stimu!erende invloed van een
temperatuurs-fluctuatie: De overp!aatsing van de zaden bij de diverse
constante temperaturen naar 15/25°C gaf een stijging van het
kiemingspercentage (getallen in de figuur). Een additioneel effect dat
hierbij een ro! spee!t is dat de overp!aatsing van een lage (constante)
temperatuur naar een hogere (a!ternerende) temperatuur is te vergelijken
met het proces 'stratificatie'. Zaden die bij 5°C onder vochtige
omstandigheden 3 weken werden gestratificeerd en vervolgens werden
overgeplaatst naar 15/25°C om kiemp!anten te leveren voor de !ichtproef,
kiemden al snel na een week (resultaten niet opgenomen). Dit geeft aan
dat een snelle kieming in het voorjaar moge!ijk is, waardoor - in een bos,
maar ook in een gras!and - een zaai!ing tevens zou kunnen profiteren van
de (nog) gunstige lichtomstandigheden voordat het b!aderdak zich gaat
sluiten.

Het is echter vaak moeilijk om éën bepaalde behande!ing een op
zichze!f staande stimulerende inv!oed toe te kennen, gezien het feit dat
andere behande!ingen vaak een vergelijkbaar effect hebben en er vele
interacties moge!ijk zijn met andere factoren (Totterde!! & Roberts, 1980).
Een interactie tussen alternerende temperaturen en !icht is slechts een
voorbeeld.
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4.1.2 Licht

Uit fignur 6 t/m 8 blijkt dat het kiemingspercentage in het donker lager
ligt dan dat in het licht. Dit i.t.t. resultaten van Pegtel (1985): zaden van
Solanum dulcamara vertoonden een verhoogd kiemingspercentage in het
donker bij constante temperaturen. Alternerende temperaturen hadden ook
bij de donkerkieming een positief effect.

Thompson, Grime & Mason (1977) vonden dat voor veel soorten, welke
in het licht bij constante temperaturen snel kiemden, een groot deel van
de zaden een behoefte aan een fluctuerende temperatuur vertoonde om te
kiemen in het donker. Zij concludeerden uit de resultaten van datzelfde
onderzoek dat een behoefte aan temperatuurs-fluctuatie voor de kieming
karakteristiek is voor soorten uit bepaalde typen habitat. Deze behoefte
zou dan een mechanisme vormen, met behulp waarvan de zaden op het
juiste moment zullen kiemen (d.w.z. op een plaats en tijdstip gunstig voor
de vestiging van een zaailing). Onder soorten van natte habitats (zoals
R. flammula), was de respons op een fluctuerende temperatuur zeer
frequent. De graad van afhankelijkheid van fluctuaties kan echter variëren
binnen een soort, van jaar tot jaar binnen een populatie of zelfs binnen
óën enkele 'batch' zaden gedurende opeenvolgende fases van 'after-
ripening' processen (Thompson, 1974). Benech Arnold et al. (1988) vonden
voor Sorghum halepense dat, naarmate de after-ripening vorderde, de
zaden hun dormancy verloren. Hierdoor kon bij een groter aantal zaden
de kieming geinduceerd worden door fluctuerende temperaturen. Effecten
van 'after-ripening' werden ook in R. flammula gevonden door Grime
et al. (1981).

De populatie Gasterse Holt vertoont bij constante temperaturen in het
donker een zeer laag kiemingspercentage, dit is veel hoger wanneer de
temperatuur alterneert. In het natuurlijke habitat van deze populatie, zou
een dergelijk mechanisme het tijdstip van de kieming positief kunnen
beinvloeden; een fluctuatie in temperatuur zou veroorzaakt kunnen worden
door het ontstaan van een 'gat' in het bladerdak of een open plek t.g.v.
verwijdering van de strooisellaag. (De amplitude van de fluctuaties is op
dergelijke open plekken vaak veel groter dan onder een gesloten
bladerdak, dat als een buffer fungeert (Thompson, Grime & Mason, 1977;
Fenner, 1985)). Benech Arnold et al. (1988) concluderen in hun onderzoek
dat Sorghum halepense zaden beschikken over een dergelijk 'gap-sensing'
mechanisme en dat mogelijk de respons op aiternerende temperaturen een
belangrijk onderdeel van dit mechanisme is. Een kunstmatige verhoging
van de bodemtemperatuur onder een bladerdak verhoogde de kieming tot
een percentage vergelijkbaar met dat van open plekken. Het fluctueren
van de temperatuur lijkt dus een belangrijker effect van een open plek
dan het ontbreken van beschaduwing.

Gezien echter het feit dat de beide graslandpopulaties een
vergelijkbare respons vertonen en dat de populatie uit het Gasterse Holt
het over het algemeen 'minder goed doet' kan op grond van de
resultaten van deze experimenten niet geconcludeerd worden dat er
duidelijke ecotypische verschillen zijn tussen de bos- en
graslandpopulaties.
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4.2 Groeiproef

De meer vertakkende groeiwijze van de graslandplanten werd gehandhaafd
onder alle lichtintensiteiten: Zowel bij de kiemplanten als bij het
gekioneerde materiaal vormen de planten uit graslandpopulaties veel meer
spruiten op de knopen (behalve bij L.I. = 26%, klonen). Bij de laagste L.I.
groeien alle planten, zowel uit bos als grasland echter beduidend minder
goed, zoals blijkt uit het (lage) totale drooggewicht. Dit zal met name te
wijten zijn aan de beperkte fotosynthese onder die omstandigheden.

De spruit:wortel ratio neemt bij de kiemplanten toe met afnemende
lichtintensiteit (p < 0.05). Bij de klonen verschilt de spruit:wortel ratio
niet tussen de populaties en er is evenmin een significante interactie
tussen licht en populatie.

Het aantal bladeren neemt af met afnemende L.I., maar dit zal voor
een groot deel kunnen worden toegeschreven aan de geringere groei onder
schaduwomstandigheden. Het totale bladopperviak - en daarmee het
gemiddelde bladopperviak - neemt daarentegen bij de kiemplanten toe,
maar niet bij het gekioneerde materiaal. Bij een lagere L.I. is de mate
van assimilatie per bladopperviak minder en om hiervoor te compenseren
zal het bladoppperviak moeten toenemen t.o.v. het totale (droog)gewicht
van de plant, m.a.w. de LAR zal toenemen (Pons, 1983). Dit is inderdaad
het geval bij zowel kiemplanten als kionen van de verschillende
populaties. Bij de kiemplanten zijn er significante verschillen (p < 0.001)
in LAR ten gevolge van licht-en populatie-effecten, maar er is geen
significante interactie tussen licht en populatie. Bij de klonen is de
interactie tussen licht en populatie wel significant (p < 0.05).
Schaduwmijdende soorten kunnen vaak geen hoge LAR ontwikkelen i.t.t.
schaduwtolerante soorten. Een afname van SLW, gekoppeld aan een
toename van de spruit:wortel ratio en resulterend in een toename van
LAR wordt verondersteld van belang te zijn bij de aanpassing aan
gereduceerde lichtomstandigheden (Pons, 1983). Zowel de
graslandpopulaties als de bospopulatie vertonen echter een dergelijke
respons.
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5. ALGEMENE DISCUSSIE EN CONCLUSIE

Om te onderzoeken of er verschillen tussen grasland- en bospopulaties
van Ranunculus flammula bestaan, werd in dit onderzoek licht als
differentiërende factor gekozen. In het natuurlijke habitat van de
bospopulatie wordt niet alleen de hoeveelheid licht gereduceerd, maar
ook de spectrale compositie van het licht dat uiteindelijk de bodem
bereikt is gewijzigd. De rood:ver-rood (R:FR) verhouding is lager
vergeleken met bijvoorbeeld het licht op een open grasland (Pons, 1983;
Slade & Hutchings, 1987a; Corré, 1984; Deregibus et al., 1985). Dit kan
een additioneel effect hebben op de groei van planten (Pons, 1983). In
deze experimenten is echter alleen de lichtintensiteit in beschouwing
genomen.

Verschillende lichtintensiteiten werden gecreeerd door frames met
(groen) gaas te bespannen. Hierdoor beInvloedt men niet alleen de
lichtintensiteit maar ook de temperatuur van de lucht en het
wortelmedium, de lucht-turbulentie en de relatieve vochtigheid (Grime &
Jeffrey, 1965). Natuurlijke open en beschaduwde habitats verschillen
eveneens in o.a. temperatuur en vochtigheid (Heslop-Harrison, 1964) en
het is daarom niet eenvoudig de effectieve selectiefactoren in zo'n
habitat te identificeren. Het is ook mogelijk dat er bij de plant op
meerdere responsen is geselekteerd in de loop van de adaptatie.

Het is evenmin juist te veronderstellen dat de kas een 'neutraal milieu'
is, waar men soorten of typen op gelijke voet kan vergelijken (Lovett
Doust, l987c). Len plant die is opgegroeid onder een lage lichtintensiteit,
zal misschien niet in staat zijn te profiteren van de overvloedige
hoeveelheid licht in een kas (dough et al., 1979) door bijvoorbeeld een
laag lichtverzadigingspunt. De bospopulatie heeft onder L.I. 100%
inderdaad een lager DW en onder L.I. 26% een hoger DW dan de
graslandpopulaties. Het is echter enigzins voorbarig om alleen op grond
hiervan te concluderen dat de bospopulatie blijkbaar op een andere manier
het beschikbare licht benut, of zelfs een adaptatie aan gereduceerde
lichtomstandigheden vertoont. Het voornaamste effect van beschaduwing
was een afname van het totale drooggewicht (voor planten uit zowel bos-
als graslandpopulaties) ten gevolge van een beperkte mate van

fotosynthese (overeenkomende met bevindingen van o.a. Slade &
Hutchings (1987a) en Lovett Doust (1987c).

I.t.t. resultaten van Lovett Doust (1987c), die geen significante
verschillen vond in allocatiepatronen bij lage lichtintensiteiten,
vertoonden de kiemplanten in dit experiment wel een significant
lichteffect op de allocatie.

Gekloneerd materiaal werd gebruikt om de genetische variatie te
beperken maar ook klonen kunnen genetisch sterk afwijken van de
moederplant (Kik, 1987). We zien in tabel 4, dat er veel genotypische
effecten zijn (veel variatie binnen de populatie).

De kiemplanten geven andere informatie. Het gebruik van in het veld
verzameld zaad heeft echter ook een nadeel: Deze zaden vormen de Fl
nakomelingschap van de individuen die in dat habitat groeien en er is
geen reden om aan te nemen (Heslop-Harrison, 1964) dat de kenmerken
van zulke planten representatief zijn voor de range van genotypen welke
worden geselekteerd in het betreffende habitat.
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Het is nodig dat men zich niet alleen de vraag stelt of locale populaties
van elkaar verschillen maar of ze ook locale fitness optima representeren
(Lovett Doust, 1981b). Uit de lichtproef bleek echter dat de planten uit
de bospopulatie niet opvallend beter groeien bij lage L.I. dan de planten
uit de graslandpopulatie. Ze vertonen evenmin duidelijk het fenotype dat
ze in hun natuurlijke habitat hebben (Zie habitustekeningen Bijlage A). In
het veld waren internodiën langr bij de bosplanten, maar het zou kunnen
zijn dat de (soms zeer) vochtige bodem (méér dan licht of nutriënten) de
lengte van de internodiën beInvloedt (Lovett Doust, 1981b). Een andere
oorzaak zou kunnen zijn dat een lage R:FR ratio apicale dominantie kan
induceren waardoor de internodiën (in feite: gemodificeerde stengels)
weinig vertakken en meer in de lengte groeien (Slade & Hutchings,
1987a).

Slade & Hutchings (1987a) vonden dat nutriënt-arme omstandigheden en
lage lichtintensiteiten een vergelijkbare respons bij klonen induceerde.
Het zou dus kunnen zijn dat ongunstige (biotische) omstandigheden
overeenkomstige reacties induceren. In dat geval kan men moeilijk de
effectieve selectiefactor(en) aanwijzen.

Het complexe beeld t.g.v. de vele mogelijke interacties geldt eveneens
voor de kieming. De interpretatie van de kiemcurves dient dan ook met
de nodige voorzichtigheid te gebeuren: De omstandigheden in een
laboratorium hoeven niet overeen te komen met de werkelijke
omstandigheden. Bovendien is de kieming geen stabiel kenmerk, het
varieërt met zowel externe als interne factoren (Thompson, 1970; Mayer
& Poljakoff-Mayber, 1975).

Omdat de planten onder kasomstandigheden niet heel duidelijk hun
fenotype behouden en er 'bostypen' onder de graslandpopulatie en
'graslandtypen' onder de bospopulatie voorkomen (zoals soms ook in het
natuurlijke habitat) kan op grond van de verkregen resultaten niet
geconcludeerd worden dat de soort Ranunculus flammula duidelijk
gescheiden ecotypen heeft gevormd in respons op de verschillende
milieu's. Waarschijnlijker is naar mijn mening, dat de soort heel plastisch
is, zoals ook blijkt uit het onderzoek van Cook & Johnson (1968).

Mogelijk worden in het bos de ongunstige Iichtomstandigheden ten dele
gecompenseerd door de rijke bodem (Pegtel, mond. meded.).
Meer gedetailleerd onderzoek aan bijvoorbeeld de groeipatronen (zie 6:
Suggesties voor verder onderzoek) zou wellicht meer inzicht kunnen
geven.
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6. SUGGESTIES VOOR VERDER ONDERZOEX

A: De kiemingsrespons van de grasland- en bospopulaties kunnen op
diverse manieren verder worden onderzocht:

1) Een verfijning van de responscurves in fig. 4 en 5 kan worden bereikt
m.b.v. een 'thermogradient bar', waardoor het verlies van informatie (zoals
optreedt bij het gebruik van 5°C-intervallen) wordt voorkomen.

2) Zaden in verschillende stadia van 'after-ripening' processen kunnen
worden gebruikt voor de kiemingsexperimenten, evenals gestratificeerde
zaden (bijv. drie weken 5°C, vochtige opslag).
Het uiteindelijke kiemingspercentage zal dan waarschijnlijk hoger liggen
en de tijd, nodig om dat percentage te bereiken zal korter zijn. Door de
relatief langzame kieming van de zaden die bij de in dit verslag
beschreven experimenten werden gebruikt, werd het verloop van de
kieming naar mijn mening nadelig beinvloed door het optreden van
schimmels in de Petri-schaaltjes. Dat zou misschien kunnen worden
voorkomen door bijv. hydrofiele steenwol of fijn grind te gebruiken als
substraat in de Petri-schaaltjes i.p.v. Whatman No. 1 filtreerpapier
(cellulose!). Dit heeft tevens als voordeel dat minder snel uitdroging van
het substraat (en de zaden) optreedt bij de hogere temperaturen. Ook zou
men de zaden met verdunde Glorix kunnen spoelen (niet te lang (!) en
goed naspoelen met water).

3) De donkerkieming zou nauwkeuriger kunnen worden onderzocht door
het aantal zaden (zowel per Petri-schaaltje als het aantal replica's) te
verhogen. Door een gebrek aan zaden van de bospopulatie konden slechts
2 replica's met elk 30 zaden gebruikt worden en dit is uiteraard erg
weinig om conclusies aan te verbinden.

4) Het onderzoek naar het effect van alternerende temperaturen (zowel
bij licht- als donkerkieming) kan worden verfijnd door de amplitude van
de fluctuatie (bijv. 0°C (=constant) tot 10°C) te variëren (zie onder
andere Thompson, 1974; Brown, 1987 en Probert, Smith & Birch, 1986) of
de tijd doorgebracht bij de hoogste/Iaagste temperatuur.

5) Bij de in dit verslag besproken Iicht/donker-kiemingsexperimenten
werd alleen het effect van zichtbaar Iicht onderzocht. Een kenmerk van
het bosmilieu is echter dat het bladerdak niet alleen de hoeveelheid
Iicht, maar ook de spectrale compositie daarvan verandert. Het licht dat
de bosbodem bereikt heeft een lage R:FR ratio. Het effect van deze ratio
op de kieming zou ook kunnen worden onderzocht (Pons, 1983).
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B: Het experiment met de verschillende lichtintensiteiten, een
soort 'pilot-onderzoek', kan op verscheidene manieren worden
uitgebreid:

I) Dezelfde proef kan worden herhaald, maar men zou dan bij het oogsten
meer de nadruk kunnen leggen op het groeipatroon. Bijv. door te kijken
naar (a) de allocatie van droge stof naar ouderplant en 'ramets' (zie

o.a. Lovett Doust, 1987c, Slade & Hutchings, 1987);
(b) de groeivorm, te beschrijven met 'phalanx' en 'guerilla',

termen die werden geIntroduceerd om de patronen van kionale
groei te beschrijven (Lovett Doust, 1981; Slade & Hutchings,
1987a, b).

2) Men zou de bladeren aan een nader onderzoek kunnen onderwerpen.
Larcher (1980) geeft in een tabel (p.17) een overzicht van verschillen
tussen zon- en schaduwbiaden. Enkele voorbeelden: bladopperviak, dikte
mesofyl, dikte epidermis, dichtheid stomata, aantal chioroplasten per opp.
eenheid (structureel); chiorofyl- gehalte, watergehalte vers weefsel
(chemisch); fotosynthetische capaciteit (functioneel).

3) In een groot opgezet experiment (mits voldoende materiaal
voorhanden!) kan de interactie tussen licht en nutriënten, gekoppeld aan
een reciproke transpiantatie (m.b.v. grond uit het gebied van herkomst)
worden onderzocht. Volgens de methode Bouma-Janssen (zie Pegtel, 1987)
kunnen per lichtintensiteit een aantal kionen van één individu in potjes
worden gezet, waarbij men elke kloon zowel in bosgrond als in
graslandgrond opkweekt (replica's!) en de voedingsoplossing in de emmers
eronder variëert; bijv. compleet, -N, -P, -K.

4) Eventueel zou men nog kunnen kijken naar de invloed van een
waterverzadigde bodem: de locaties die bij dit onderzoek werden
betrokken worden frequent geInundeerd, m.n. in de winter.

5) Er zou onderzoek naar de RGR (Relative Growth Rate) gedaan kunnen
worden, am na te gaan of de populaties hierin verschillen. RGR kan
opgesplitst worden in twee componenten: RGR = NAR x LAR. (NAR = Net
Assimilation Rate en LAR = Leaf Area Ratio). LAR is eveneens het
product van twee componenten: LAR = LWR x SLA (LWR = Leaf Weight
Ratio en SLA = Specific Leaf Area). Eenzelfde LAR kan dus op een
verschillende manier worden bereikt, net als eenzelfde RGR (Lambers &
Dijkstra, 1987). Pons (1977) vond bij hoge lichtintensiteiten een hogere
RGR bij zonnesoorten, een verschil dat te wijten was aan een verschil in
NAR, dus een groter fotosynthetisch vermogen. Corré (1983) vond een 40%
groter SLA in de sneller groeiende, schaduwmijdende soort Galinsoga
parviflora, vergeleken met de langzamer groeiende, schaduwtolerante soort
Stachys sylvatica.
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BIJLAGE A

SOORTENLIJSTEN PQ EN OMGEVING

BURG VALLEN

Anthoxanthum odoratum
Cardamine pratensis
Cynosurus cristatus
Equlsetum palustre
Galium palustre
Holcus lanatus
Juncus effusüs
Poa pratensis
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Rhinanthus angustifolius

KAPPERSBULT

Cardamine pratensis
Cirsium palustre
Filipendula ulmaria
Galium palustre
Holcus lanatus
Juncus effusus
Lotus uliginosus
Lythrum salicaria
Mentha aquatica
Myosotis laxa
Pedicularis palustris
Plantago lanceolata
Potentilla palustris
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Rumex acetosa

GASTERSE HOLT

Alnus glutinosa
Corylus avellana
Filipendula ulmaria
Galium palustre
Glechorna hederacea
Lycopus europaeus
Lythrum salicaria
Mentha aquatica
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
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WESTERHOLT GRASLAND

Alopecurus geniculatus
Anthoxanthum odoratum
Galium palustre
Juncus effusus
Leontodon autumnalis
Lythrum salicaria
Phleum pratense
Potentilla anserina
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Rhinanthus angustifolius

WESTERHOLT BOS

Alnus glutinosa
Galium aparine
Galium palustre
Iris pseudoacorus
Juncus effusus
Lycopus europaeus
Ranunculus flammula
Rubus idaeus
Scutellaria galericulata
Urtica dioica
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BIJLAGE B

ISO- ENZYMVARIABILITEIT

>Electroforese
Het plantenmateriaal (blaadjes) wordt vermalen in gekoelde mortiertjes,
waaraan een mespuntje Polyclar AT en een hoeveelheid
extractievloeistof (200 ui mercaptoethanol, I ml TC7 + 9 ml H20) was
toegevoegd (dit om de mogelijk remmende werking van fenolische stoffen
op de enzymactiviteit tegen te gaan).
Er werd fijn zand toegevoegd om het malen te vergemakkelij ken.
De verkregen vloeistoffen werden opgezogen in filtreerpapiertjes:
1 van 11x5 mm en 2 van 7x5 mm.

>Zetmeelgels
Bestanddelen: Tricitraat 7 (TC

36 gram zetmeel
20 ml tankbuffer TC
280 ml AD
(pH = 7)

LiBO3J.1
36 gram zetmeel
30 ml tankbuffer LiBO3
60 ml tricitraat t.b.v. LiBO3 - gel
210 ml AD
(pH = 8.3)

Deze bestanddelen werden in een kolf verhit op 250°C tot de vloeistof
stroperig was geworden. Het geheel werd vacuum gezogen en in een mal
gegoten. Na stolling en afkoeling waren de gels gereed voor electroforese.
De LiBO3 - gel werd in 2 plakken gesneden om het electroforeren te
versnellen (LiBO3 heeft een grote weerstand). De filtreer—
papiertjes (Whatman No 1) werden in de gels gezet en de electro-forese
werd gestart, nadat de beide helften goed aan elkaar waren gedrukt en
afgedekt met plasticfolie.
Als merker werden enige filtreerpapiertjes met cresol ingevoegd.
Na ongeveer 20 mi werden de strookjes verwijderd en de spanning
opgevoerd (TC7 tot 250 V en LiBO3 tot 500 V). Als het front ±6 cm
had gelopen werd de electroforese gestopt.

>Toegepaste kleuringen
TC7 LiBO5
IDH GOT
ME 6-PGD
6-PGD
Sh.DH

IDH = Isocitraatdehydrogenase
ME = Malaatenzym
6-PGD = 6-Fosfogluconaatdehydrogenase
Sh.DH = Shikimaatdehydrogenase
GOT = Glutamaat Oxaalacetaat Transaminase
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COMPONENTEN VAN DE KLEURSTOFFEN

IDH: 30 ml Tris-HCL-MgCI2 (pH 7.5)
40 mg Na-isocitraat
5 mg NADP
6mgMTT

Na 30 mm. I mg PMS toevoegen

ME: 30 ml Tris-HCL-MgCL2 (pH 7.5)
15 mg appelzuur pH controleren
5 mg NADP
6mgMTT

Na 30 mm. 1 mg PMS

6-PGD: 30 ml Tris-HCL-MgCI2 (pH 7.5)
6 mg 6-Fosfogluconaat
5 mg NADP
6 mg MTT

Na 30 mm. I mg PMS

Sh.DH: 30 ml Tris-HCL (pH 7.1)
25 mg Shikiminezuur pH controleren
5 mg NADP
6 mg MTT

Na 30 mm. I mg PMS

GOT: 30 ml fosfaatbuffer (pH 8.2)
160 mg Asparaginezuur pH controleren
20 mg -Ketoglutaarzuur
15 mg Pyridoxaal fosfaat
60 mg Fast Blue BB

Tankbuffer LiBOj 0.19 mol Boorzuur = 58.73 gram
0.04 mol LiOH = ±8 gram
Op pH 8.3 brengen met LiOH.

Eerst op gewenste pH brengen in 4.5 L Demi, daarna aanvullen
met Demi tot 5 L.

Tankbuffer Triscitraat: 0.1 mol vast citroenzuur = 105.070 g
Op pH 7 brengen met vast Triscitraat

Eerst op gewenste pH brengen in 4.5 L Demi, daarna aanvullen
met Demi tot 5 L.
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BIJLAGE C

DESIGN VARIANTIE-ANALYSES (SPSS/PC)

Kiemplanten

Drooggewichten

MANOVA BY pop (...) licht (...) WITH (in-getransformeerd DW0).
/PRINT = homogeneity (COCH, BART)
/NOPRINT = parameters (estim)
/METHOD = estim (noconstant)

Allocatie-%

MANOVA BY pop (...) licht (...)
/PRINT = homogeneity (COCH, BART)
/NOPRINT = parameters (estim)
/METHOD = estim (noconstant)

Overige parameters

MANOVA BY pop (...) licht (...)
/PRINT = homogeneity (COCH, BART)
/NOPRINT = parameters (estim)
/METHOD = estim (noconstant)

Kionen

Drooggewichten

MANOVA BY pop (...) Iicht (...) genotype (...) WITH (in-getransformeerde
DWO)
/PRINT = homogeneity (COCH, BART)
/NOPRINT = parameters (estim)
/METHOD = sstype (UNIQUE) estimation (noconstant)
/DESIGN = Iicht BY genotype w pop = 2 vs w, licht BY pop vs 2,

genotype w pop = 1 vs w, pop vs 1, Iicht vs 2.

Allocatie-%

MANOVA BY licht (...) pop (...) genotype (...)
/PRINT = homogeneity (COCH, BART)
/NOPRINT = parameters (estim)
/METHOD = sstype (UNIQUE) estimation (noconstant)
/DESIGN = Iicht BY genotype w pop = 2 vs w, licht BY pop vs 2,

genotype w pop = I vs w, pop vs 1, Iicht vs 2.

Overige parameters

MANOVA BY licht (...) pop (...) genotype (...)
/PRINT = homogeneity (COCH, BART)
/NOPRINT = parameters (estim)
/METHOD = sstype (UNIQUE) estimation (noconstant)
/DESIGN = licht BY genotype w pop = 2 vs w, licht BY pop vs 2,
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