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SAMENVATTING

Met het oog op natuurbeheer is er de laatste jaren
onderzoek gedaan naar de zaadvoorraad in de bodem. Een
belangrijke vraag die daarbij aan de orde komt is, of
bij het herstel van soortenrijke graslanden verwacht
mag worden dat nieuwe soorten zich kunnen vestigen
vanuit kiemkrachtig zaad dat nog in de bodem aanwezig
is.
Het doel van dit onderzoek is om een antwoord te vinden
op de vraag of de zaadvoorraad van soorten met een
"transiente" zaadbank de soortensamenstelling van de
vegetatie volgt.
De conclusie is dat van de 8 riieuwe soorten met een
transiente zaadbank, 5 soorten kiemkrachtig zaad in de
zaadvoorraad hebben, 5 tot 6 maanden na vestiging.
Van de 8 verdwenen soorten met een transiente zaadbank,
zijn er 4 soorten waarvan kiemkrachtig zaad in de
zaadvoorraad gevonden is nadat die soorten sinds 1973
uit de vegetatie verdwenen zijn.
Vervolgens is onderzocht of het zin heeft om onder een
Festuco-Cynosuretum vegetatie te plaggen, opdat
gewenste heischrale graslandsoorten aan de oppervlakte
kunnen komen en de successie naar een "schralere"
vegetatie versneld kan worden. Het resultaat van dit
experiment is dat er geen kiemkrachtig zaad van
heischrale graslandsoorten gevonderi is op uiteenlopende
dieptes. Plaggen heeft in dit geval dus geen zin.
Tenslotte is geprobeerd door middel van wisseltempera-
turen en koudebehandeling een zo volledig mogelijk
beeld van de soortensamenstelling van de zaadvoorraad
te krijgen.
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1. INLEIDING.

1. 1 222.fl1L.
Na de tweede wereldoorlog is er in Nederland door de
intensivering van industrie, verkeer en landbouw veel veranderd
op het gebied van natuur, milieu en landschap. Eên van de
gevolgen hiervan is dat veel plantesoorten verdwenen of zeldzaam
geworden zijn (Van Gool & Van der Hoog, 1986).
In de zestiger jaren groeide het besef dat er jets aan deze
verarming van landschap en vegetatie gedaan moest worden met
ondermeer het gevoig, dat de Staat of particuliere organisaties
voor natuurbehoud, grond opkochten voor landschaps-en natuurbe-
schermingsdoeleinden. Een voorbeeld hiervan is het Stroomdalland-
schap van de Drentsche A. Al vanaf 1965 heeft Staatsbosbeheer
hier rechtstreeks gronden van particulieren aangekocht.
Aihoewel er gedurende de laatste decennia ook in dit gebied een
verarming van flora, vegetatie en landsohap is opgetreden, kan
het als een van de rijkste en meest gevarieerde stroomdalen van
Nederland beschouwd worden. De achteruitgang van de vegetatie is
voornamelijk toe te schrijven aan bemesting, het verlagen van de
grondwaterstarid en aan het systeem van wisseiweiden (Bakker,
1976; Ernst, 1976)

1.2 Herstel van soortenrijke grasiandveg

De vraag rijat of er een weg terug is van een verarmd graslandge-
bled naar een soortenrijke graslandvegetatie zoals die in het
begin van deze eeuw bestond. Omstreeks 1900 kwamen er namellik in
Nederland, en ook in het Drentsche A gebied, veel, nu zeldzaam
geworden blauwgraslanden en bloemrijke hooilanden voor (Bakker,
1976; Ernst, 1976; Van Gool & Van der Hoog, 1986).
De oorzaken van de verarming van de vegetatie kunnen in principe
grotendeels teniet worden gedaan door een goed inwendig beheer.
Een voorwaarde hierbii is dat de abiotische omstandigheden, met
name de hydrologische, gunstig zijn en/of bliiven.
Bij het hersteiproces gaat het vooral om het handhaven of het
verhogen van de natuurwetenschappeliike en/of landschappeliike
waarden, waarbij de productie slechts bijzaak is. Om dit te
kunnen bereiken is botanisch onderzoek en deskundige begeleiding
van het beheer nodig. Vandaar dat het Laboratorium voor Plan-
tenoecologie van de RUG, op verzoek van Staatsbosbeheer, sinds
1972 met wetenschappeliik onderzoek is begonnen. Dit houdt In:

inventarisatie van de biologische rijkdom van het gebied en
uitvoering van beheersexperimenten.
Beheersmaatregelen die binnen een reservaat kunnen worden
toegepast om een bepaalde vegetatie te behouden of te ontwikkelen
zijn: stoppen met bemesting en vervolgens maalen, branden, bewei-
den, plaggen of niets doen. Deze maatregelen kunnen ook nog op

1



verschillende manieren worden toegepast: bij maaien biivoorbeeld
is het tijdstip waarop dit gebeurt van belang, er kan met de zeis
of machinaa]. gemaaid worden, het maaisel kan afgevoerd worden of
blijven liggen (Bakker, 1976; Ernst, 1976; Bakker & De Vries,
1984).
Bij het toepassen van de beheersmaatregel maaien + afvoeren in
het Drentsche A-gebied blijkt, dat bij het afvoeren van het maai-
sel, 100 kg. stikstof per hectare weggevoerd wordt. Door de
neersiag komt er echter weer 40 a 50 kg. bij (Bakker, 1988). Dit
is een van de oorzaken dat verschralirig een zeer langdurig proces
is.
Al die verschillen in verschralend beheer zullen invloed op de
vegetatie hebben en, naar men mag aannemen, ook op de
zaadvoorraad in de bodem.

1 . 2. 1 Zaadvoorraad.

Zaad kan zich in de bodem op een diepte van 0 tot enkele meters
onder het maaiveld bevinden. Het meeste zaad bevindt zich tussen
0 en 25 cm. diepte volgens Williams (1984), Cappers (1986) en Van
Gool & Van der Hoog (1986).

De zaadvoorrraad wordt ook wel zaadbank genoemd: beide termen
zullen in dit versiag door elkaar gebruikt worden.
De zaadvoorraad die in of op de bodem terecht komt, is afhanke-
lijk van het zaadvormend gedrag van de afzonderlijke plantesoor—
ten (= reproductiestrategie) en van de relatieve aanwezigheid van
de verschillende plantesoorten op een bepaalde plaats. Verder
wordt de zaadvoorraad bepaald door hetgeen er met het zaad in de
bodem gebeurt (= zaadbankdynamica).

Het niet-kiemen van zaad in de bodem staat in verband met de
dormancy-eigenschappen, d.w.z. het zaad is wel levensvatbaar maar
niet in staat te ontkiemen. Er zijn verschillende soorten dorman—
cy te onderscheiden (Harper, 1977):

* innate dormancy:
Het zaad heeft nog enige tijd nodig om te rijpen. De rijpings-

• processen kunnen ook op gang gebracht worden door stratifica-
tie.

* enforced dormancy:
.Uitwendige omstandigheden ziin ongunstig voor kieming.

* induced dormancy:
Er treedt geen kieming op, ook al.s de omstandigheden wel gunstig
zijn voor kieming. Deze dormancy wordt genduceerd nadat het
zaad op of in de bodem terecht gekomen is.

De uiteindeliike kieming van bet zaad, al dan niet na dormancy,
is afhankelijk van de faktoreni water, gassen, temperatuur en
licht (Cappers, 1986; van Gool & van der Hoog, 1986; Harper,
1977).

Met het oog op natuurbeheer is er de laatste jaren onderzoek
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gedaan naar de zaadvoorraad in de bodem. Een belarigriike vraag
die daarbij aan de orde komt is of bij het herstel van
soortenrijke graslanden verwacht mag worden dat nieuwe soorten
zich kunnen vestigen vanuit kiemkrachtig zaad dat nog in de bodem
aanwezig is of dat het zaad van elders moet komen. Dit laatste is
mogelijk door verspreiding via dieren, door de wind, door water
of door zelfverspreiding via bepaalde mechariismen (Van Gool & Van
der Hoog, 1986). Volgens Bakker (1988) kan zaad ook verspreid
worden door de maaimachine en/of tractorbanden.

1.2.2

Thompson & Grime (1979) maken onderscheid tussen plantesoorten
met kortlevend en plantesoorten met langlevend zaad. Kortlevend
zaad blijft hoogstens éènjaar kiemkrachtig en krijgt daardoor
niet de kans diep in de bodem weg te zakken. Bovendien zijri deze
zaderi over het algemeen groot van vorm en zijn ze vaak in het
bezit van uitsteeksels. Er zijn kortlevende zaden die kiemen
zodra ze de plant verlaten (type I) en zaden die een koude-
periode (=stratificatie) nodig hebben voordat ze kiemen (type
II). Langlevend zaad blijft langer kiemkrachtig en zijn doorgaans
klein van stuk. Van plantesoorten met langlevend zaad wordt soms
weinig (type III) soms veel zaad (type IV) in de bodem aengetrof-
fen. Type I en II worden gerekend tot de transiente zaadbanken,
type III en IV tot de persisterite.

Type I

I,
Type Uiii:
Type m

. . . . . . .

Type

. • ..

AMJJASONDJFMAMJJASONDJFMA

Figuur 1. Schema met vier zaadvoorraadtypen volgens Grime (1979);
gestippeld: zaden die onmiddelli.Jk kiemen onder kasomstandighe-
den; wit: zaden die niet onmiddellijk kiemen onder kasomstaridig-
heden, nadat het monster uit de bodem verzameld is. Type I:

kortlevend zaad, kiemt direct na de zaadval; type II: kortlevend
zaad, kiemt na een koude periode; type III: langlevend zaad met
geringe voorraad; type IV: langlevend zaad met grote voorraad.
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Behalve Thompson & Grime hebben ook andere onderzoekers zich
beziggehouden met het indelen van soorten in persistente en
transiente zaadbanktypen, zoals: Van der Vegte (1978; ifl: Cappers,
1986), Hofman & Griffioen (1980; In: Cappers, 1986), Roberts,
(1981), Brandsma & Bakker (1985), Kjellsson (1985, in: Cappers,
1986), Hoogveld & Muller (1985) en Pfadenhauer & Maas (1987, in;
Cappers, 1986).

Deze auteurs hebben echter niet altijd dezelfde criteria gebruikt
als Thompson & Grime (1979).
Zo heeft Bakker (1988) een indeling in 5 kiassen gemaakt op basis
van de verhouding tussen de zaden in de lagen 0-2 en 2-6 cm.:

0<A< 0.75 B< 1.25<C< 2< D<5< E
Hoe groter het getal is des te meer zaad zit er in de 0-2 cm.

laag en des te groter is de kans dat de soort een transiente
zaadvoo.rraad heeft (zie bijiage 8). Een voorwaarde voor deze
indeling is dat er minstens 10 kiemkrachtige zaden in de
zaadvoorraad aanwezig moeten zijn.
Voor verschillende soorten die in het Stroomdallandschap
Drentsche A voorkomen is zo'n indeling gemaakt (zie bijiage 8).

Andere criteria voor een transiente zaadbank zijn (Bakker, 1983;
Van Gool & Van der Hoog, 1986):
* de soort is wel aanwezig in de vegatie maar niet in de zaadbank
* er bestaat een verband tussen het aantal zaden en de boven-
grondse vegetatie
* een afname in het aantal zaden vindt plaats als er geen
zaadregen plaats vindt
Voor een persistente zaadbank geldt het omgekeerde.

In het algemeen wordt aangenomen dat van soorten met een
persistente zaadbank meer zaden in de zaadvoorraad zullen worden
gevonden dan van soorten met een transiente zaadbank (Van Gool &
Van der Hoog, 1986).

Voorzover dit via de literatuur achterhaald kon worden, is het
zaadbanktype van voornameliik graslandsoorten in bijiage 7

weergegeven. Uit deze bijlage bliikt dat van veel soorten de aard
van de zaadbank niet bekend is en dat de meningen over het zaad-
banktype van graslandsoorten nogal uiteerilopen. Zo wordt Poa
trivialis door Pfadenhauer & Maas (1987) ingedeeld bij het tran-
siente zaadbanktype, maar door Brandsma & Bakker (1985), Thompson
& Grime (1979) bij het persistente. De indeling is afhankeliik
van de gestelde criteria maar zou ook afharikelijk kunnen ziin van
het type habitat (Cappers, 1986).
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1 .3 Vraaste11in.

De vraagstelling in dit doctoraalonderzoek is als volgt
ingedeeld.

Wanneer de veronderstelling juist is dat veel graslandsoorten een
transiente zaadvoorraad hebben (zie bijiage 7) dan kunnen de
volgende twee vragen worden gesteld.

Bouwen soorten die recent in de vegetatie verschenen ziin pas na
vestiging een zaadvoorraad op?

yr...g
Verdwijnen soorten die recent uit de vegetatie verdwenen zijn 00k
uit de zaadvoorraad?

In de bovenloop van de Drentsche A mag op vrii droog substraat
aan het eind van de verschralingsreeks een heischrale vegetatie
verwacht worden (Everts et al., 1.984).
Tijdens langdurig beheer van maaien en afvoeren kan het ziin dat
een Festuco-Cynosuretum vegetatie niet of nauweliiks meer veran-
dert doordat zich geen nieuwe soorten vestigen. Afplaggen zou een
mogelijkheid kunnen zijn om de successie naar een "schralere"
vegetatie te versnellen. Ter verificatie hiervan luidt de derde
vraag als volgt.

Van welke plantesoorten bevindt zich zaad op uiteenlopende
dieptes onder een Festuco-Cynosuretum vegetatie?

Aangezien zaden van veel soorten niet onmiddelliik kiemen kan
geprobeerd worden de dormancy op te heffen. De kiemkracht van
zaden wordt vaak verhoogd door lage temperatuur en/of
wisseltemperaturen (Grime ,1979). Om een zo volledig mogeliik
beeld van de soortensamenstelling van de zaadvoorraad te krijgen
worden de ].aatste 2 vragen gesteld.

Ran de dormancy worden opgeheven door de zaden eeri koude-periode
(=stratificatie) te laten ondergaan?

Ran de dormancy worden opgeheverz door de zaden bloot te stellen
aan wisseltemperaturen?
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2. MATERIAAL EN METHODEN.

.fl 2flfl&
Om de zaadvoorraad in de bodem te bepalen zijri monsters van de
bovenste grondlaag van het proefveld Loefvledder (in het Drent-
sche A—gebied) genomen. De Loefvledder is in akkers verdeeld (zie
figuur 1) waarop verschillende beheersmaatregelen toegepast wor-
den. De akkers rechts van de houtwal zijn sinds 1972 in beheer (=
kort beheer) en zijn daarvoor intensief bemest en gebruikt. De
vegetatie die in 1972 voorkwam kari gerekend worden tot het Lolio-
Plantaginion met elementen van het Lolio-Cynosuretum. De akkers
links van de houtwal zijn sinds 1967 in beheer (= lang beheer)
terwiji er voor die tijd al sprake was van een minder intensief
agrarisch beheer. De hier voorkomende vegetatie kan worden gere-
kend tot het Festuco-Cynosuretum.

De manier van monsters nemen.
De monsters van de verschillende akkers zijn op willekeurige
plaatsen genomen. Hiervoor is een boor met een doorsnede van 7

cm. gebruikt, tenzij anders vermeld. Op iedere monsterplaats zijn
steeds 5 monsters gestoken die vervolgens in lagen zijn
opgesplitst van respectievelijk 0-2, 2-4 en 4-6 cm (elke laag
bevat 77 cm.3 grond). De monsters zijn op steriele aarde in
bakken verspreid en in de kas bij eeri temperatuur van 20 - 25 o
C. geplaatst. Deze bakken zijn dagelijks met gedemineraliseerd
water besproéid.
Het aantal kiemplanten dat op zal komen is dus een maat voor de
hoeveelheid kiemkrachtig zaad in de bodem bij de gehanteerde
methode.

Het determineren.
Tot begin juli 1988 zijn uit de in totaal 230 bakken de opgekomen
kiemplariten gedetermineerd, geteld en voorzichtig uit de
kiembakken verwijderd. Planten die afkomstig waren van
wortelstokken zijn niet meegeteld en uit de bakken gehaald.
Het determineren is gebeurd met behuip van diverse flora ( Hei-
mans, Heinsius & Thijsse, 1983; Heukels & Van der Meyden, 1983;
Kruyne & De Vries, 1981; Muller, 1978; Weeda et al., 1985 en
1987; Westhoff et al., 1970, 1971 en 1973; een tabel voor vegeta-
tieve Cyperaceae en Juncaceae, 1982, en een veldflora uitgegeven
door de Reader's Digest, 1982).

Steeds weer b].eek hoe moeilijk het is om planten in het juvenile
vegetatieve stadium te determineren. De exemplaren die niet met
zekerheid te determineren waren zijn in aparte kleine potten
verder gekweekt. Omdat de kiemplanten onder kasomstandigheden
opgroeiden kwamen de kleuren vaak niet overeen met de "veldkleu-
ren". Zo ziin er ongetwijfeld fouten gemaakt bii het determineren
van de Carex-soorten: soorteri die niet de "goede" blauwgroene
kleur van Carex nigra hadden maar verder alle overige kenmerken
vertoonden, zijn wel tot die soort gerekend.
Alle Epilobium-soorten staan vermeld onder Epilobium spec. omdat
het niet mogelijk was om de kiemplantjes in zo'n jong stadium van
elkaar te onderscheiden. Het is zeer waarschijnlijk dat het om de

6



volgende drie soorten gaat: Epilobium tetragonum, Epilobium pa-
lustre en Epilobium obscurum.
Door het afkoelingssysteem in de kas, waarbij het dak wordt
geopend, zijn er zaden van buiten af in de kiembakken gewaaid.
Het gaat om zaden van Salix-soorten, Pinus en Larix. De kiemplan-
ten van deze soorten zijn niet meegeteld. Dit geldt ook voor
kiemplanten van Linaria cymbalaria en Illecebrum verticillatum:
de zaden kwamen van vruchtdragende planten die in de buurt van de
kiembakken in de kas stonden.

Mg 22fl!fl !fl 22!2!L.
De ontwikkeling van de vegetatie onder de gevoerde beheersmaatre-
gelen is vastgelegd door het jaarlijks opnemen van permanente
kwadraten van 1972 tot 1988.
De samenstelling van de zaadvoorraad is slechts een keer eerder
bepaald in november 1981, waarbij ook 5 monsters per bodemlaag
gestoken zijn.
Bij dit onderzoek zal van deze bestaande lijsten gebruik gemaakt
worden.

!:jt M
Zoals ook al uit de inleiding bleek (zie hfdst. 1.2.2) ziin er
verschillende methoden om het zaadbanktype van graslandsoorten te
bepalen (Grime, 1979; Thompson & Grime, 1979; Bakker, 1988;

Hoogveld & Muller , 1985). In deze studie zal gebruik gemaakt
worden van de lust die gebaseerd is op literatuurgegevens (zie

bijiage 7). Ook wordt het classificatie-systeem gebruikt (zie
biilage 8) dat reeds gemaakt is van gebieden in het Stroomdal-
landschap Drentsche A, gebaseerd op de verhouding tussen de zaden
in de lagen 0-2 en 2-6 cm. (Bakker, 1988).
Het was niet mogelijk het zaadbanktype uit eigen resultaten te
bepalen omdat het aantal kiemkrachtige zaden vaak niet voldoende
was.

Op grond van de vragen (hfdst. 1.3) ziin de volgende 5

experimenten uitgevoerd.

Bouwen soorten met een transiente zaadbank, die recent in de
vegetatie verschenen zijn, pas na vestiging een zaadvoorraad op?

Op het perceel dat kort in beheer is ziin sinds 1972
uiteenlopende beheersregimes gestart. De homogene vegetatie is

daardoor, afhankelijk van de toegepaste maatregel, sterk uiteen
gaan lopen (Bakker & De Vries, 1985). In de vegetatie ziin
soorten versohenen die in de uitgangssituatie niet voorkwamen.
Voor dit onderzoek zijn de akkers gekozen met de sterkst uiteen-
lopende vegetatieontwikkelingen, nameliik: hooien in juli en
september (HJS), hooien in juli (HJ), hooien in september (HS) en
niets doen (N) (zie figuur 1).
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In verband met een eventuele stratificatie-periode ziin zowel in
november 1987 als begin maart 1988 monsters gestoken.

De soorten die niet in de bestaande vegetatie-opname van mei/juni
1973 voorkomen, maar wel in die van juli 1981 en/of november 1987
en/of maart 1988, zijn als nieuwe soorten beschouwd.
Met behuip van de bestaande lijsten (zie bijiagen 7 en 8) is

bepaald of een soort een persistente of een transiente zaadbank
heeft.
Aan de hand van de zaadvoorraadbepalingen van november 1981,

november 1987 en maart 1988 is bekeken of de nieuwe soorten
daarin voorkomen.

2!!1 .
Verdwijnen soorten met een transiente zaadbank, die recent uit
de vegetatie verdwenen zijn, ook ult de zaadvoorraad?

De zaadvoorraden van twee akkers die in lang beheer zijn worden
met elkaar vergeleken omdat deze akkers in 1972 dezelfde schrale
vegetatie (met Anthoxanthum odoratum en Juncus effusus) bezaten.
Op de akker met beheersmaatregel hoolen in juli (HJ) wordt nog
steeds een verschralend beheer toegepast. De vegetatie van de
akker met beheersmaatregel maaien in juli (MJ) is veranderd in

een vegetatie met veel Rumex acetosa waardoor soorten verdwenen
ziin (zie figuur 1).

Er is gebruik gemaakt van vegetatie-opnamen van mei/iuni 1973,

mei 1980 en juni 1987. De soorten die wel in de vegetatie van
1973 voorkomen maar niet in die van 1979 en/of 1987, zijn als
verdwenen soorten beschouwd.
Van alle verdwenen soorten is weer het zaadbanktype bepaald en
bekeken of deze soorten in de diverse zaadvoorraden voorkomen
(zie experiment 1).

Van welke plantesoorten bevindt zich zaad op uiteenlopende diep-
tes onder een Festuco-Cynosuretum vegetatie?

In februari 1988 zijn monsters gestoken op 0-10, 10-20, 20-30,
en zo mogelijk op 30-40 cm. diepte onder een Festuco-Cynosuretum
vegetatie van een akker die in lang beheer (L), en van een akker
die in kort beheer (K) is. Op deze akkers wordt dezelfde be-

heersmaatregel hooien in juli (LHJ en KHJ) toegepast. In dit
experiment is een steekboor gebruikt met een doorsnede van 4 cm.

zodat elke 10 cm-laag 1.26 cm.3 grond bevat.

Kan de dormancy worden opgeheven door de zaden een koude-periode
(=stratificatie) te laten ondergaan?

8



Half maart 1988 ziin grondmonsters genomen van dezelfde akkers
(LHJ en KHJ) met een Festuco—Cynosuretum vegetatie als in expe-
riment 3.
De met water verzadigde monsters zijn in grote petri-schalen
(doorsnede 15 cm.) gelegd en 4 weken lang in een kiemkast gezet
bij een temperatuur van 5 graden C. ,in het donker (= koude-
stratificatie).
Er is regelmatig gecontroleerd of de monsters vochtig genoeg
waren. Na 4 wekeri zijn de monsters op steriele grond in bakken
verspreid en in de kas gezet.

211fl
Kan de dormancy worderi opgeheven door de zaden bloot te stellen
aan wisseltemperaturen?

Half maart 1988 zijn monsters gestoken van dezelfde akkers met
een Festuco-Cynosuretum vegetatie als in experiment 3 en 4.
Vervolgens zijn alle monsters in grote petrischalen verspreid en
verzadigd met water waarna ze in een kiemkast geplaatst zijn waar
de volgende omstandigheden heersten: van 07.00 - 19.00 uur
duisternis bij een temperatuur van 15 graden C. en van 19.00 -

07.00 uur licht bij een temperatuur van 25 graden C. Na drie
weken zijn de monsters uit de kiemkast gehaald, op steriele aarde
verspreid en in de kas gezet.

De resultaten en coriclusies van experiment 3 en 4 zullen samen
behandeld worden. Daarbij zullen vergelijkingen gemaakt worden
met resultaten van dezelfde akkers zonder behandeling.
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3. RESULTATEN.

3.1 RESULTATEN VAN EXPERIMENT 1.
(Het verschijnen van nieuwe soorten in de vegetatie).

De uitgebreide resultaten van het determineren en tellen van
kiemkrachtige zaden in de zaadvoorraden van de akkers in 1987 en
1988, ziin in de bijiagen 1 en 2 terug te vinden. De tabellen die
in de volgende hoofdstukken het eerst besproken worden zijn
hiervan afgeleid.
Qmdat het in dit experiment om nieuwe soorten gaat, vanaf 1973,
zal steeds van bestaaride vegetatietabe].len uit de jaren 1973,
1981 en 1987 gebruik gemaakt worden (zie bijiagen 9, 10, 11 en
12). Daarna worden de nieuwe soorten ingedeeld naar transiente of
persistente zaadbank aan de hand van literatuurgegevens ( zie
bijiage 7) en aan de hand van een bestaande indeling naar de
verhouding van het aarital kiemkrachtige zaden in de 0-2 en 2-6
cm. laag (zie bijiage 8). Vervolgens wordt bekeken of de nieuwe
soorten in de zaadvoorraden van 1981 (bestaand overzicht), 1987
en 1988 voorkomen.

De zaadvoorraden van voor-en na de winterperiode worden tegelijk
per akker behandeld.

In de tabellen worden resultaten weergegeven van 5 monsters per
bodemlaag. Dit komt overeen met 5 x 76.93 = 384.65 cm.3 grond per
2 cm. bodemlaag.

3.1.1 Akker: hooien in juli en september (HJS).

Tabel 1. Overzicht van het totaa]. aantal kiemkrachtige zaden en
plantesoorten in de zaadvoorraad van akker HJS. Monsters van
november 1987 en maart 1988 (tussen haakjes).

bodemlaag 0 - 2 cm.

aantal
zaden

aantal
soorten

2 - 4 cm.

302 (242) 282 (288)

4 - 6 cm.

19 (24)

totaal

219 (151)

22 (19)

803 (681)

15 (14) 23 (32)
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Uit tabe]. 1 blijkt dat bij monsters voor de winter de meeste
zaden in de bovenste 2 cm. zitten en na de winter in de laag van
2-4 cm. De meeste soorten zijn voor de winter in de 2-4 cm. laag
te vinden maar na de winter in de laag van 0-2 cm.
Het totaal aantal zaden is vôôr de winter het hoogst, het totaal
aantal soorten is juist ná de winter het hoogst.

Bijiage 9 geeft een overzicht van de aan- en afwezigheid van
soorten in de vegetatie van akker HJS in de jaren 1973, 1981 en
1987. Hieruit blijkt dat er in de eerste 8 jaren 4 nieuwe soorten
bijgekomen, en 3 soorten uit de vegetatie verdwenen ziin. Van
1981-1987 kwamen er nog eens 7 soorten bij maar vielen er ook 2

soorten uit.

In tabel 2 zijn de nieuwe soorten op een rijtje gezet met daar-
achter de vermelding over het we]. of niet voorkomen in de zaad-
banken van 1981, 1987 en/of 1988. Ook is het zaadbanktype aange-
geven (zie bijiage 7) en gebruik gemaakt van de bestaande inde-
ling op basis van de verhouding van de 0-2 en 2-6 cm. lagen (zie
bijiage 8).

zaadbank type 0-2 cm.

1981 1987 1988 zaadbank
nov. nov. mrt. 2-6 cm.

Anthoxanthum od. + + T/P E/D
Cerastium font. + + + T/P C/D/E
Glyceria f 1. + + P A/B
Juricus buf. + + + P A/B
Juncus eff. + + + T/P A/B
Leontodon aut. T AlE
Plantago lanc. + + T/P E

Rhinanthus ang. T/P E

Stellaria ulig. + T/P A/D
Trifolium prat. + P

Tabel 2. De aanwezigheid van kiemkrachtig zaad van de nieuwe
soorten in de zaadvoorraad van akker HJS in 1981, 1987 en/of
1988, het type zaadbank en een indeling naar de verhouding van
zaden in de 0-2 en 2-6 cm. lagen.

Van de 10 nieuwe soorten hebben 3 soorten een persistente zaad-
bank, 1 een transiente en over 6 soorten is geen eenduidige
uitspraak in de literatuur te vinden.
De indeling op basis van de 0-2/2-6 cm. verhouding geeft
ook uiteenlopende resultaten te zien. Drie soorten zijn ingedeeld
bij de A/B, hetgeen op een persistente zaadbank wijst. Vier
soorten kunnen ondergebracht worden bli een transiente zaadbank
en bij 2 soorten is zowe]. een transiente als persistente zaadbank
mogeliik.
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3.1.2 Akker: hooien in ju].i (HJ).

bodemlaag 0 - 2 cm. 2 - 4 cm. 4 - 6 cm. totaal

aantal 105 (218) 53 (194) 72 (89) 230 (501)
zaden

aantal 16 (20) 10 (18) 8 (12) 19 (26)
soorten

Tabel 3 . Overzicht van het totaal aantal kiemkrachtige zaden
zaden en plantesoorten in de zaadvoorraad van akker HJ. Monsters
van november 1987 en maart 1988 (tussen haakjes).

Zowel in de monsters voor als na de winterperiode bevinden zich
de meeste zaden in de bovenste laag, waarin zich ook de meeste
plantesoorten bevinden.

Het aantal zaden van monsters die na de winterperiode gestoken
zijri is bijna twee keer zo groot als van monsters voor de
winterperiode. Ook is het aantal soorten groter van monsters na
de winterperiode (zie tabel 3).

Uit bijiage 10 bliikt dat er in de eerste 8 jaren 6 nieuwe
soorten bijgekomen ziin en er 4 soorteri afvielen. Van 1981 tot
1987 kwamen er weer 4 nieuwe soorten bij en vielen er ook weer 5

soorten af. De soorten Epilobium spec. en Rumex obtusifolius
verschenen voor het eerst in 1981 in de vegetatie waarna de
Epilobiumsoort niet weer terug is gezien, terwiji Rumex obtusifo-
lius nog 1 keer in 1985 gesignaleerd is. Deze soorten zijn daarom
niet tot de nieuwe soorten gerekend.

In tabel 4 is te zien of de nieuwe soorten in de zaadvoorraad van
1981, 1987 en/of 1988 voorkomen, tot welk zaadbanktype ze behoren
volgens bijiage 7, en hoe de verhouding 0-2 cm./2-6 cm. is aan
de hand van bijiage 8.

12



zaadbank
i981 1987 1988 type 0-2 cm.
nov. nov. mrt. zaadbank

2-6 cm.

Anthriscus sylv. T ?

Elymus repens ?

Juncus effusus + + + T/P A/B
Leontodon autumn. T A/E
Polygonum pers. + + P A/B
Rhinanthus ang. + T/P E
Rumex acetosa + + + P D/E
Taraxacum spec. + D/E

Tabel 4. De aanwezigheid van kiemkrachtig zaad van nieuwe soorten
in de zaadbank van akker HJ in 1981, 1987 en/of 1988, het type
zaadbank en de indeling naar de 0-2cm./2-6 cm. verhouding.

Van de 8 soorten hebben 2 een transiente zaadbank, 2 een
persistente, over 2 soorten is geen eenduidige uitspraak in de
literatuur te vinden en van 2 soorten is de zaadbank niet bekend.
De resultaten van de indeling op basis van de 0-2/2-6 cm.
verhouding luiden als volgt. Van 2 soorten is de indeling niet
bekend, 2 soorten zijn ingedeeld bij de A/B, wat wijst op een
persisterite zaadbank, en 3 soorten zijn ondergebracht bij de D/E
of E wat op een transiente zaadbank kan wijzen. Over 1 soort is
geen eenduidige uitspraak gedaan.

3.1.3 Akker: hooien in september (HS).

bodemlaag 0 - 2 cm. 2 - 4 cm. 4 - 6 cm. totaal

aanta]. 100 (178) 88 (189) 82 (138) 270 (505)
zaden

aanta]. 16 (27) 20 (21) 15 (20) 27 (34)
soorten

Tabel 5. Overzicht van het totaal aantal kiemkrachtige zaden en
p].antesoorten in de zaadvoorraad van akker HS. Monsters van
november 1987 en maart 1988 (tussen haakjes).

13



In de monsters voor de winter zitten de meeste zaden in de boven—
ste laag, in de monsters na de winter in de middeiste. De meeste
plantesoorten zitten voor de winter in de 2-4 cm. en na de winter
in de 0-2 cm. bodemlaag (zie tabel 5).
Het aantal zaden in de totale 0-6 cm. laag is na de winter veel
hoger dan voor de winter.

De vegetatieopnamen uit 1973, 1981 en 1987 (bijiage 11) laten
zien dat het soortenaantal in akker HS er in de jaren tussen 1981
en 1987 op achteruit is gegaan. In de jaren van 1973 tot 1981
zijn er 6 nieuwe soorten bijgekomen waarvari 4 soorten in 1987 ook
al weer verdwenen zijn.

zaadbank type 0-2 cm.
1981 1987 1988 zaadbank
nov. nov. mrt. 2-6 cm.

Cirsium arvense + +

Elymus repens ?

Holcus mo].lis
Plaritago lanc. T/P E

Potentilla anser. + + ?
Rhinanthus ang. + T/P E

iirtica dioica + + T/P (A)/B/C/D

Tabel 6. De aariwezigheid van kiemkrachtig zaad van nieuwe soor-
ten in de zaadbank van akker HS in 1981, 1987 en/of 1988, het
type zaadbank en de indeling naar 0-2/2-6 cm. verhouding.

Vier vraagtekens en drie soorten met zowe]. een transiente als
een persistente zaadbank volgens de literatuurgegevens (zie tabel
6).
De indeling op basis van de 0-2/2-6 cm. verhouding laat zien dat
4 soorten niet geclassificeerd zijn, 2 soorteri bii een E

of tewel een transiente zaadbank zijn ondergebracht en dat van
Urtica dioica de resultaten zeer uiteenliepen.
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3.1.4. Akker: niets doen (N).

bodemlaag 0 - 2 cm. 2 - 4 cm. 4 - 6 cm. totaa].

aantal 339 (345) 281 (232) 261 (120) 881 (697)
zaden

aantal 14 (19) 13 (19) 13 (20) 19 (28)
soorten

Tabel 7. Overzicht van het aantal kiemkrachtige zaden en plan-
tesoorten in de zaadvoorraad van akker N. Monster van november
1987 en maart 1988 (tussen haakjes).

Uit tabel 7 blijkt dat zowel in de monsters voor als na de winter
de meeste zaden zich in de bovenste laag bevinden en dat het
aantal soorten per bodemlaag niet veel verschilt.
Er zit meer zaad in de totale 0-6 cm. laag in monsters die voor
de winterperiode gestoken zijn, met het aantal soorten is het
omgekeerde het geval.

Bijiage 12 geeft een overzicht van de aan- en afwezigheid van
soorten in de vegetatie van akker N in de jaren 1973, 1981 en
1987.
Het soortenaantal van de akker met het minst verschralend beheer
is achteruit gegaan in de jaren 1973 tot 1987. Deze achteruit-
gang is jets groter dan die van akker HS (zie bijiage 11).
De soorten Rubus spec. en Galeopsis tetrahit komen op de andere
drie akkers niet voor.
In de periode 1973-1981 zijn er 4 nieuwe soorten bijgekomen, 8

soorten zi.jn er verdwenen. In de jaren tussen 1981 en 1987 zijri

er weer 6 nieuwe soorten bijgekomen maar verdwenen er 5.

Omdat Polygonum persicaria slechts in 1976, 1981 en 1982 in de
vegatatie voorkomt zal deze soort niet tot de nieuwe soorteri
gerekend worden.
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zaadbank type 0-2 cm.
1981 1987 1988 zaadbank
nov. nov. mrt. 2-6 cm.

Elymus repens +

Epilobium spec. + + +
Galeopsis tetrahit
Heracleum sphond. + T ?

Poa trivialis + + + T/P B/C/E
Rubus spec.
Rumex acetosa + + P D/E
Rumex crispus + p
Rumex obtusif. + + A
Senecio spec. +

Urtica dioica + + T/P (A)/B/C/D

Tabel 8. De aanwezigheid van kiemkrachtig zaad van nieuwe soor-
ten in de zaadvoorraad van akker N in 1981, 1987 en/of 1988, het
type zaadbank en de indeling naar de 0-2/2-6 cm. verhouding.

Van de 11 nieuwe soorten op akker N is de zaadbank van 6 soorten
niet bekend, heeft 1 soort een transiente, 2 een persisitente
zaadbank en over 2 soorten zijn de meningen verdeeld.
Op basis van de indeling imar de verhouding van zaden in de 0-2
en 2-6 cm. lagen zijn de resultaten als volgt. Zeven soorten zijn
niet ingedeeld, over 2 soorten is geen duidelijke uitspraak
gedaan, 1 soort is ondergebracht bij D/E wat overeenkomt met een
transiente zaadbank en 1 soort heeft een persistente zaadbank.
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3.1.5 Samenvatting en conclusies van experiment 1.

Eerst zullen de overeenkomsten en verschillen tussen de 4 akkers
onderling aan de orde komen. Dit zal voornameliik gaan over het
aantal kiemkrachtige zaden en de verschillende plantesoorten aan
de hand van tabel 9.
Daarna worden alle nieuwe soorten van de 4 akkers besproken.

22...

akker: HJS HJ HS N

aantal 803 (681) 230 (501) 270 (505) 881 (697)
zaderi

aantal 19 (31) 19 (26) 27 (34) 19 (28)
soorten

Tabel 9. Overzicht van het totaal aantal kiemkrachtige zaden en
plantesoorten in de 0-6 cm. laag (= 1154 cm.3 grond) van 4 akkers
met verschillende beheersmaatregelelen. Monsters voor en na de
winter (tussen haakjes).

Wat het totaal aantal zaden betreft zijn er grote verschillen te
zien tussen de monsters en tussen de akkers onderling (zie tabel
9 en de bijiagen 1 en 2). Opvallend is dat de akkers met het
meest (HJS) en met het minst verschralend beheer (N) bijna de-
zelfde aantallen in de zaadvoorraden bezitten en dat de akkers
met beheersmaatregel: in september hoolen (HS) en in juli. hooien
(HJ), zaadvoorraden hebben die ook practisch even groot ziin. Dat
de zaadvoorraad van de akker met beheersmaatregel: niets doen zo
groot is, was wel te verwachten omdat op deze akker niet gemaaid
en afgevoerd wordt en al het zaad in de bodem terecht kan komen.
De omgekeerde redenering gaat niet op voor de akker waar twee
maal per jaar gemaaid en afgevoerd wordt. Dat deze akker veel
bloemrijker is en dus een hoge zaadproductie heeft zou wel een
reden kunnen zijn voor de grote zaadvoorraad.

In alle monsters die voor de koude-periode gestoken zijn is het
aantal kiemkrachtige zaden in de bovenste bodemlaag het hoogst.
Dit is niet het geval bij monsters die in maart gestoken ziin. De
oorzaak hiervan kan liggen in het feit dat de zaden in november
nog geen tijd genoeg gehad hebben om dieper in de bodem weg te
zakken. Ook kan de vochtigheid of tewel de doorlaatbaarheid van de
bodem een rol gespeeld hebben.
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Opgemerkt moet worden dat niet bij alle soorten de zaden in de
bovenste ].aag zitteri voor de winterperiode. Het uiteindelijke
resultaat is vaak afhankelijk van een paar soorten die in
overvloed aanwezig zijn in de 0-2 cm. laag.
Bovendieri zijri er veel soorten die in het najaar kiemen en dus na
de winter uit de zaadvoorraad verdwenen zijn (zie hfdst. 1.2.2).

In het oog springend is soms de aariwezigheid van een enorm aantal
zaden van êén bepaalde soort in de zaaclvoorraad. Het aanta]. zaden
van biivoorbeeld Ranunculus repens in de monsters van de akkers
HJS, HJ en HS bedraagt soms meer dan 200. Anthoxanthum odoratum
is ook ruimschoots aanwezig in de monsters van akker HJS. Juncus
effusus is in het zaadkapitaal van alle akkers in overvloed
aanwezig: in akker niet doen ruim 100 exemplaren. Holcus lanatus
speelt vooral een rol in de zaadmonsters van de akkers HJ en HS.

Het aantal soorten.

In alle gevallen is de soortenriikdom het grootst in de monsters
na de stratificatie (zie tabel 9 en de bij].agen 1 en 2). Dit zijn
echter niet altijd dezelfde soorten en er kan dus ook niet gecon-
cludeerd worden dat deze soorten perse een koude-periode nodig
hebben. Plantesoorten die konsekwent alleen na de winterperiode
ontkiemden, als ze al in de monsters aanwezig waren, Zijri: Alo-
pecurus pratensis, Lolium perenne, Rumex acetosella, Taraxacum
spec., Juncus articulatus, Rhinanthus angustifolius, Deschampsia
cespitosa en Viola palustris.

Wat het aanta3. soorten betreft heeft akker HS de meeste
plantesoorten daarna akker HJS (zie tabel 9). Dit geldt voor
zowel voor als na de winter. Het aantal soorten is in alle geval-
len groter in de zaadvoorraad dan in de vegetatie. Ook bliikt
uit de bestaande vegetatie-opnameri dat bij akker HJS duidelijk
sprake is van een toename van het aantal soorten terwiji dit
aantal in de andere akkers gelijk blijft of afneemt. Dit laatste
is het geval bij de akkers N en HS, terwijl de laatste akker de
meeste soorten in de zaadvoorraad heeft.

Kwalitatief gezien is er niet veel verschil tussen de zaadvoorra-
den van de verschillende akkers. Wel zijn er in de zaadvooraad
van iedere akker (november 1987 + maart 1988) een paar soorten
te vinden die niet in de andere 3 voorkomen. De volgende soorten
komen alleen voor in de monsters van akker HJS: Trifolium praten-
se, Hydrocotyle vulgaris en Equisetum spec. Terwiji de soorten
Poa annua en Lychnis flos-cuculi alleen in de zaadvoorraad van
akker HJ voorkomen. Ranunculus acris, Carex ovalis, Agrostis
canina, Polygonum hydropiper, Polygonum lapathifolium, Stellaria
media en Poa palustris ziin alleen maar in de zaadvoorraad van
akker HS gevonden. In de monsters van akker N tenslotte vormden
de soorten Elymus repens en Polygonum persicaria een uitzonde-
ring. Wel gaat het om kleine aantallen C zie bijiagen 1 en 2).
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De nieuwe soorten.
Sinds 1973 zijn er in totaal 27 nieuwe soorten in de 4 akkers
verschenen. Daarvan hebben 7 soorten een persistente zaadbank en
van B soorten is de aard van de zaadbank niet bekend. De overige
soorten hebben of een transierite zaadbank of er is geen eendui-
clige uitspraak over de aerd van de zaadbank gegeven.

Deze conclusies zijn gebaseerd op literatuurgegevens (zie bijiage
7) en op de bestaaride indeling op basis van de 0-2/2-6 cm. ver-
houding (zie biilage 8).
Eigen resultateri konden niet gebruikt worden om het zaadbanktype
te bepalen omdat het aental kiemkrachtige zaden te gering was
(zie hfdst. 1.2.2)
Omdat het in deze studie gaat om nieuwe soorten met een transien-
te zaadbank worden deze soorten en de soorten wear de meningen
over verdeeld zijn aan de hand van tabel 10 apart besproken.

HJS HJ HS N type 0-2 cm.
zaadbank

2-6 cm.

Anthoxanthum odor. + - T/P D/E
Anthriscus sylv. - + T

Cerastium font. + - - - T/P C/D/E
Heracleum sphond. - - + T ?

Leontodon autumn. + + - - T A/E
Plantago lanceo].. + - + - T/P E

Poa trivialis - - - + T/P B/C/E
Rhinanthus angust. + + + - T/P E

Rumex acetosa + - - P D/E
Stellaria ulig. + - T/P A/D
Taraxacum spec. - + - - ? D/E
Urtica dioica — - + + T/P (A)/B/C/D

Tabel 10. Overzicht van de soorten die in de diverse akkers nieuw
verschenen zijn, het type zaadbank en de indeling op basis van de
verhouding 0-2/2-6 cm. + = nieuw verschenen

19



Anthoxanthum odoratum.
Deze soort is niet in de vegetatie van juli 1981 gevonderi en is
niet in de zaadvoorraad van november 1981 waargenomen.
Anthoxanthum odoratum is voor het eerst in de vegetatie van akker
HJS in juni 1982 verschenen en is daar in 1987 nog steeds te
vinden. Alhoewel kiemkrachtige zaden van deze soort zowel in de
monsters voor als na de winterperiode van 1987/1988 voorkomen,
zitten verreweg de meeste zaden in de monsters voor de winterpe—
node.
Volgens Bakker (1983), Pfadenhauer & Maas (1987, in: Cappers,
1986) en Hoogveld & Muller (1985) heeft Anthoxanthum odoratum
een transiente zaadbank, volgens Brandsma & Bakker (1985), Thomp-
son & Grime (1979) en Grime (1979) een persistente (zie bijiage
7).
Op basis van de 0-2/2-6 cm. verhouding is deze soort ingedeeld
bii D/E door Bakker (1988), hetgeen op een transiente zaadbank
wijst (zie bijiage 8).
Ook in dit onderzoek zaten de meeste zaden van Anthoxanthum
odoratum in de 0-2 cm. laag.

Anthriscus sylvestris.
Deze plant komt voor in de vegetatie van akker HJ in 1981 en
1987, maar is in geen van de zaadvoorraden te vinden. De

conclusie is dan ook dat deze soort van buitenaf in de vegetatie
is gekomen.
Volgens Grime (1979) en Roberts (1981) heeft Anthriscus
sylvestris een transiente zaadbank.

Cerastium fontanum.
Deze soort zit zowel in de vegetatie van 1981 als in de vegetatie
van 1987 van akker HJS en is in de drie zaadvoorraden van 1981,

1987 en 1988 aanwezig.
Volgens Bakker (1983), en Hoogveld & Muller (1985) heeft
Cerastium fontanum een transiente zaadbank, volgens Brarzdsma &

Bakker (1985), Brandsma (1984, in: Cappers, 1986) en Thompson &
Grime een persistente (zie bijlage 7).
Bakker (1988) bracht deze soort in de Loefvledder onder bij
C/DIE wat op een transiente zaadbank wijst (zie bijiage 8).

Heracleum sphondylium.
Deze plantesoort is niet gesignaleerd in de vegetatie van akker N
in juli 1981 maar wel in die van augustus 1987. In de zaadvoor-
raad van november 1981 is deze soort niet aanwezig, echter wel in
die van maart 1988: 2 kiemkrachtige zaden in de 0-2 cm. laag.
Waarschijnliik is de soort in 1982 van buitenaf in de akker
terecht gekomen en zal die in de vegetatie van 1988 weer aanwezig
ziin.
Volgens Thompson & Grime (1979) heeft deze soort eari transiente
zaadbank.
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Leontodon autumnalis.
Leontodon autumnalis is in 1987 aanwezig in de vegetatie van
akker HJS en HJ. In de zaadvoorracien is echter geen zaad van deze
soort gevonden. Kenneliik is deze soort van buitenaf in de akker
terecht gekomen.
Volgens Brandsma & Bakker (1985) heeft deze soort een transiente
zaadbank.
Op basis van de 0-2/2-6 cm. verhouding heeft Bakker (1988) deze
soort ingedeeld bij A/E.

Plantago lanceolata.
In 1981 niet aanwezig in de vegetatie van HJS en HS, maar wel in
juli 1987. Deze soort is in de zaadvoorraden van HJS van novem-
ber 1987 en maart 1988 gevonden, maar niet in de zaadvoorraden
van HS.
Plantago lanceo].ata heeft volgens Bakker (1983), Pfadenhauer &

Maas (1987, in: Cappers, 1986) en Hoogveld en Muller (1987) een
transiente zaadbank en volgends Thompson & Grime (1979) en Grime
(1979) een persistente (zie bijlage 7).
De indeling op basis van de 0-2/2-6 cm. verhouding wijst op een
transiente zaadbank van de soort in het Drentsche A-gebied (zie
bijiage 8).

Poa trivialis.
Poa trivialis was in de vegetatie van akker N in 1973 aanwezig,
verdween voor een lange tijd en kwam in 1987 weer in de vegetatie
terug. Kiemkrachtige zaderi zijn gevonden in de zaadvoorraden van
1981, 1987 en 1988.
Volgens Pfadenhauer & Maas (1987, in: Cappers, 1986) heeft Poa
trivialis een transiente zaadbank, volgens Brandsma & Bakker
(1985) en Thompson & Grime (1979) eeri persistente.
Volgens Bakker (1988) behoort Poa trivialis in de Loefvledder bij
B ondergebracht te worden, hetgeen op een persistente zaadbank
wijst, in andere akkers echter wordt de soort bij C en E

ondergebracht.
Uit eigen gegevens kan op basis van de 0-2/2-6 cm. verhouding
deze soort bij C ingedeeld worden wat ook weer op een
twijfelgeval wijst.

Rhirianthus angustifolius.
Deze soort is in de vegetatie van akker HJ in juli 1987 waar—
genomen, en is te vinden in de zaadvoorraad van maart 1988. In
dit geval gaat het maar om èén exemplaar in de 0-2 cm. laag.
In akker HS is Rhinanthus angustifolius voor het eerst in 1981
gesignaleerd en is nog steeds aanwezig in de vegetatie van 1987.
De soort is echter niet aanwezig in de zaadvoorraad van november
1981 en 1987, maar we]. in die van maart 1988. Rhinanthus
angustifolius schijnt een stratificatie-periode nodig te hebben
voor kieming.
Volgens Bakker (1983), Ter Borg (1985, lfl: Cappers, 1986) en
Hoogveld & Muller (1985) heeft Rhinanthus angustifolius een tran-
siente zaadbank. Op basis van de 0-2/2-6 cm. verhouding is deze
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soort bij E ingedeeld, wat ook overeenkomt met een transiente
zaadbank (zie bijlage 8).

Rumex acetosa.
Rumex acetosa komt in 1975 voor het eerst in de vegetatie van HJ

voor, verdwijnt dan voor 3 jaren en komt in 1979 weer terug en
wordt sindsdien ieder jaar in de vegetatie gezien.
Deze soort is in de zaadvoorraden van 1981, 1987 en 1988

aanwezig.
Volgens Brandsma & Bakker (1985) heeft Rumex acetosa een
persistente zaadbank.
Deze soort wordt in de Loefvledder op basis van de 0-2/2-6 cm.

verhouding ingedeeld bij E door Bakker (1988) hetgeen meer op
een transiente zaadbank wijst.
Eigen resultaten geven volgens dezelfde methode als Bakker (1988)
een indeling bij A en E te zien.

Stellaria uliginosa.
Deze soort kwam voor het eerst in 1986 in de vegetatie van akker
HJS voor maar is wel te vinden in de zaadbank van 1981.
Stellaria uliginosa komt niet in de zaadvoorraden van 1987 en
1988 voor.
Hoogveld & Muller (1985) kennen de soort een transiente zaadbank
toe, Bakker (1983) een persistente.
In de Loefvledder is de soort ingedeeld bij A op basis van de
0-2/2-6 cm. verhouding wat op een persistente zaadbank duidt. Op
dezelfde basis is Stellaria uliginosa in een ander proefveld
ondergebracht bij D.

Taraxacum spec.
In 1977 is Taraxacum spec. voor het eerst in de vegetatie van
akker HJ opgemerkt en is vervolgens ieder jaar teruggezien,
behalve in 1983, 1984 en 1987.
Deze soort is niet in de zaadvoorraad van 1981 en van 1987
gevonden, maar wel in die van 1988.
In de ljteratuur is de aard van de zaadbank niet bekend.
Bakker (1988) deelde de soort op basis van de 0-2/2-6 cm verhou-
ding in bij D/E wat wijst op een transiente zaadbank.

Urtica dioica.
Deze brandnetel is voor bet eerst in de vegetatie van akker N in
1987 waargenomen en is zowel in de zaadbank van 1987 als in die
van 1988 gevonden. De vraag is nu of deze soort in de vegetatie
van 1988 zit. Omdat de plant niet in de zaadvoorraad van 1981 zat
en wel in 1987 in de vegetatie verscheen mag aangenomen worden
dat de soort van buitenaf is gekomen. In de zaadvoorraad van 1987
en 1988 komt deze soort 1 x voor in de 2-4 cm. laag en lx in de
4-6 cm. laag.
Hoogveld & Muller (1985) geven de soort een transiente zaadbank,
Brandsma & Bakker (1985) en Thompson & Grime (1979) een
persistente.
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Op grond van de 0-2/2-6 cm. indeling is geen eenduidige uitspraak
gedaan (zie bijiage 8).
Als de 12 nieuwe soorten ingedeeld worden naar zaadbanktype
volgens de methode "de meeste stemmen gelden" , dan bliiken de
volgende 8 soorten een transiente zaadbank te hebben: Antho-
xanthum odoratum, Anthriscus sylvestris, Cerastium fontanum,
Heracleum sphondylium, Leontodon autumnalis, Plantago lanceolata,
Rhinanthus angustifolius en Taraxacum spec. Deze 8 soorten kwa-
men in de vegetatie van juli 1987 voor maar alleen van de soorten
Anthoxanthum odoratum, Cerastium fontanum, Heracleum sphondylium,
Plantago lanceolata en Rhinanthus angustifolius is kiemkrachtig
zaad in de zaadvoorraden van 1987/1988 gevonden.
Voor Plantago lanceolata geldt dit voor akker HJS maar niet voor
akker HS.
De soorten Poa trivialis, Rumex acetosa, Stellaria uliginosa en
Urtica dioica hebben of een transiente of een persistente
zaadbank en komen in de vegetatie van juli 1987 voor.

Van de soorten Rumex acetosa en Urtica dioica is kiemkrachtig
zaad in de zaadvoorraden van 1987/1988 gevonden.
Poa trivialis is alleen in de vegatie van 1973 en 1987 gevonden
maar is in de zaadvoorraden van 1981, 1987 en 1988 aanwezig.
Stellaria u].iginosa komt in 1987 in de vegetatie voor, is te

vinden in de zaadvoorraad van 1981 maar niet in die van

1987/1988.
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3.2 RESULTATEN EXPERIMENT 2.
(Het verdwijnen van soorten ult de vegetatie).

De uitgebreide resultaten van het determineren en tellen van
kiemkrachtige zaden in de zaadvoorraden van de akkers in 1988
zijn in bijiage 3 terug te vinden. De volgende tabellen, waarin
een overzicht gegeven wordt van het aantal kiemkrachtige zaden en
plantenBoorten ziin hiervan afgeleid.
In dit experiment gaat het om de verdwenen soorten uit de
vegetatie van twee akkers die in lang beheer zijn.
Aan de hand van de biilagen 13 en 14 zal een overzicht gegeven
worden van het aanta]. soorten die in de vegetatie van mei/iuli
1973, juni 1980 en juni 1987 voorkwamen. Daarna zal worden geke-
ken of de soorten die uit de vegetatie verdwenen zijn, in de

zaadvoorraad van juni 1980 en/of januari 1988 voorkomen. Helaas
kan de aanwezigheid van zaad van de verdwenen soorten van akker
MJ alleen nagekeken worden in de zaadvoorraad van 1988: eerder is
geen zaadvoorraadbepaling van deze akker uitgevoerd.
Terislotte wordt bekeken of de verdwenen soorten een persistente
of een transiente zaadbank hebben. Dit is gedaan aan de hand van
literatuurgegevens (zie bijiage 7) en van een bestaande indeling
naar de de verhouding van het aantal kiemkrachtige zaden in de 0-
2 en 2-6 cm. lagen (zie bijiage 8).
In de tabellen worden de resultaten weergegeven van 5 monsters
per bodemlaag. Dit komt overeen met 5 x 76.93 cm.3 grond per 2

cm. bodemlaag.

3.2.1 Akker: hooien in juli (HJ).

bodemlaag

aantal
zaden

aantal 16
soorten

Tabel 11. Overzicht van het totaal aantal kiemkrachtige zaden en
plantesoorten in de zaadvoorraad van akker HJ. Monsters van
januari 1988.

In de bovenste laag zitten ruim 2x zo veel zaden als in de 2-4
cm. en 4-6 cm. bodemlagen. Het aantal verschillende soorten maakt
per bodemlaag niet veel uit (zie tabel 11).
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0 -2 cm.

733

2 - 4 cm.

339

4 - 6 cm.

17

totaal

323

18

1395
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Uit bijiage 13 blijkt dat het aantal soorten in de vegetatie in
de loop der jaren praktisch niet veranderd is, toch hebben zich
wel verschuivingen voorgedaan.
In de periode van 1973 tot 1980 zijn er 4 nieuwe soorten biigeko-
men en vjelen er 3 soorten uit. In de jaren tusseri 1980 en 1987
vielen 3 soorten, die nieuw in de vegetatie van 1981 waren, uit.
Er kwamen 4 soorten bij.
Ranunculus flammula is wel meegerekend in 1980 omdat deze soort
zowel in 1978, 1979 als in 1981 en 1982 in de vegetatie gesigna-
leerd wordt.

In de vo].gende tabel is te zien of de verdwenen soorten in de
zaadvoorraad van 1980 en/of 1988 voorkomen, tot welk zaadbanktype
ze behoreri volgens bijiage 7, en hoe de verhouding 0-2/2-4 cm. is
aan de hand van bijiage 8.

zaadbank type 0-2 cm.
hov. jan. zaadbank
1980 1988 2-6 cm.

Agrostis stolon. + P A

Cirsium palustre + P

Holcus lanatus + T/P
Lotus uliginosus T

Poa pratensis + P A

Ranunculus flam. + + T

Ranunculus repens + + TIP A

Tabel 12. De aanwezigheid van kiemkrachtig zaad van verdwenen
soorten in de zaadbank van akker HJ in 1980 en/of 1988, het type
zaadbank en de indeling naar de 0-2/2-6 cm. verhouding.

Van de 7 verdwenen soorten hebben 3 soorten een persistente zaad-
bank, 2 soorten een trarisiente en 2 soorten kunnen beide hebben.
De indeling naar de 0-2/2-6 cm. verhouding geeft zeer uiteenlo-
pende resultaten te zien. Lotus uliginosus is niet ingedeeld (zie
tabe]. 12).
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3.2.2 Akker: maaien in iu].i (MJ).

aantal
soorten

Tabel 13. Overzicht van het aantal kiemkrachtige zaden en

plantesoorten van akker MJ. De monsters zijn in januari 1988

gestoken.

Het aantal zaden is in deze akker in de middenlaag het grootst.
De meeste soorten zitten in de bovenste laag (zie tabel 13).

Naar aanleiding van bijiage 14 kan geconstateerd worden dat er in

de periode van 1973 tot 1980 geen nieuwe soorten biigekomen zijn
maar dat er 7 soorten uit de vegetatie ziin verdwenen.
In de tweede periode ziin er 3 soorten bligekomen. Deze soorten
kwamen dus niet in de vegetaties van 1973 en 1980 voor.

De soorten die uit de vegedtatie verdwenen zijn, zijn in tabel 14
op een rijtje gezet.

Carex ovalis
Festuca prat.
Galium palustre
Lotus uligirios.
Luzula camp.
Ranunculus acris
Viola palustris

zaadbank
1988

type
zaadbank

Tabel 14. De aanwezigheid van kiemkrachtig zaad van verdwenen
soorten in de zaadbank van akker HJ in 1988, het type zaadbank en
de indeling riaar de verhouding tussen de lagen 0-2 en 2-6 cm.

bodemlaag

aantal
zaden

0 - 2 cm.

209

2 - 4 cm.

318

4 - 6 cm.

17

totaal

149

15

676

11 20

+
+

+

0-2 cm.

2-6 cm.

A/B
E
A

9

C/D/E
B

T
P
T
9

T
T
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Van de 7 verdwenen soorten hebben 4 soorten een transiente
zaadbank, 1 soort een persistente en van 2 soorteri is het niet
bekend.
Bij de indeling op basis van de verhouding van kiemkrachtige
zaden in de 0-2 en 2-6 cm. lagen zijn 2 soorten niet ingedeeld.
Drie soorten zijn bij A/B ondergebracht en 1 soort bij E.
Ranunculus acris blijkt moeilijk in te delen bij 1 categorie.
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3.2.3 Samenvatting en conclusies van experiment 2.

Eerst worden de overeenkomsten en verschillen tusseri de akkers
met beheersmaatregel: hooien in juli (HJ) en maaien in september
(MJ) besproken aan de hand van tabel 15.
Daarna worderi alle soorten die uit de vegetatie van beide akkers
verdwenen zijn tegelijk behandeld.

Jt i:n

akker:

aantal
zaden

aantal 20
soorten

Tabe]. 15. Overzicht van het totaal aanta]. kiemkrachtige zaden en
plaritesoorten in de 0-6 cm. laag (= 1154 cm.3 grond) van akker HJ
en MJ. Monsters van januari 1988.

Uit tabel 15 blijkt dat het totaal aantal zaden in de zaadvoor-
raad van akker HJ bijna 2 x zo groot is als van akker MJ. Dat
komt voornamelijk door de grote hoeveelheid zaad van Juncus
effusus in de zaadvoorraad van akker HJ, namelijk 1018 exempla-
ren. Toch is deze soort ook in grote geta].e aanwezig in akker MJ:
442 exemplaren. De oorzaak van dit grote verschil in aantal zaden
is moeilijk te vinden.
Bij beide akkers bevinden zich de meeste zaden in de bovenste 0-4
cm.

Het aantal verschillende soorten.

In de zaadvoorraad van de akker met het meest verschralend beheer
bevinden zich 25 soorten, terwiji er in de zaadvoorraad van de
andere akker 20 soorten aanwezig zijn.
De volgende soorten komen alleen maar in de zaadvoorraad van
akker MJ voor: Alopecurus geniculatus, Alopecurus pratensis,
Equisetum spec., Gnaphalium uliginosum en Holcus lanatus.
Anthoxanthum odoratum, Betula pubescens, Festuca rubra, Glyceria
fluitans, Hydrocotyle vulgaris, Luzula campestris, Ranunculus
f1arnmu1, Rumex acetosa, Stellaria media en Taraxacum spec. komen
alleen maar in de zaadvoorraad van HJ voor.
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Uit de bijiagen 13 en 14 blijkt dat er in de vegetatie van akker
HJ in 1987 15 soorten gevonden ziin en in de vegetatie van akker
MJ 13 soorten. Geconcludeerd kan worden dat er in de zaadvoorra-
den meer soorten zitten dan in de vegetaties.

Het aantal soorten in de vegetatie van HJ is er niet op achteruit
gegaan. Wel hebben zich wat verschuivingen voorgedaan.
Het aantal soorten in de vegetatie MJ is echter wel minder gewor-
den, vooral in de periode van 1973 tot 1979.

Zowel in de vegetatie als in de zaadvoorraad van de akker met het
meest verschralend beheer is de verscheidenheid aan soorten het
grootst.

De verdwenen soorten.

Van de 13 soorten die uit de vegetatie van akker HJ en MJ
verdwenen zijn hebben 4 soorten een persistente zaadbank. Van
Luzula campestris is de zaadbank niet bekend. De overige soorten
hebben of een transiente zaadbank of er is geen eenduidige uit-
spraak over de aard van de zaadbank gegeven.
Deze resultaten zijn gebaseerd op literatuurgegevens (zie bijiage
7) en op de bestaande indeling op basis van de 0-2/2-6 cm.

verhouding (zie biilage 8).
Eigen resultaten konden niet gebruikt worden om het zaadbanktype
te bepalen omdat het aantal kiemkrachtige zaden te gering is (zie
hfdst. 1.2.2).

De verdwenen soorten met een transiente zaadbank en de verdwenen
soorten waarover de meningen verdeeld zijn, worden nu apart
besproken aan de hand van tabel 16.

akker: HJ MJ type 0-2 cm.

____

zaadbank
2-6 cm.

Cirsium palustre P D
Festuca pratensis T E
Holcus lanatus TIP B/C/D/E
Lotus uliginosus T

Ranunculus acris T C/D/E
Ranunculus f].ammula T A
Ranunculus repens TIP A/C/D
Viola palustris T B

Tabel 16. Overzicht van de soorten die uit de vegetaties van
akker HJ en NJ verdwenen zijn sinds 1973, het type zaadbank en
de indeling op basis van de verhouding 0-2/2-6 cm. - = verdwenen
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Cirsium palustre.
Deze soort kwam in de vegetatie van akker HJ voor in 1973, 1980,
1982 en 1983. Daarna is Cirsium palustre niet weer in de
vegetatie terug gezien. Kiemkrachtig zaad van deze soort kwam
voor in de zaadvoorraad van december 1980, maar niet in die van
1988.
In de literatuur zijn geen gegevens bekend over de aard van de
zaadbank van Cirsium palustre.
Op basis van de 0-2/2-6 cm. verhouding is de soort door Bakker
(1988) bij D ingedeeld, hetgeen op een transiente zaadbank wijst.

Festuca pratensis.
Festuca pratensis kwam in de vegetatie van akker MJ in 1973 voor
en werd daarna niet meer gezien tot 1983. Vanaf 1983 is de soort
verdwenen uit de vegetatie. Toch is er 1 kiemkrachtige zaad in de
zaadvoorraad van 1988 gevonden: in de bovenste 2 cm.
Volgens Thompson & Grime (1979), Roberts (1981), Pfadenhauer &

Maas (1987, In: Cappers, 1986) en Hoogveld & Muller heeft Festuca
pratensis een trahsiente zaadbank. Dit komt overeen met hetgeen
Bakker (1988) vond op basis van de 0-2/2-6 cm. verhouding.

Holcus lanatus.
Holcus lanatus kwam in de vegetatie van akker HJ in 1973 niet
voor, maar wel in juni 1980. In 1984 verdween deze soort uit de
vegetatie en is in 1987 niet weer gesignaleerd. Er zat kiem-
krachtig zaad van Holcus lanatus in de zaadbank van december 1980
maar niet in die van 1988.
Volgens Bakker (1983) en Hoogveld & Muller (1985) heeft Holcus
lanatus een transiente zaadbank, volgens Brandsma & Bakker
(1985), Brandsma (1984), Thompson & Grime (1979( en Grime (1979)
een persistente.

Lotus uliginosus.
Lotus uliginosus is in 1973 in de vegetaties van akker HJ en MJ
gesignaleerd en is daarna niet weer in de vegetatie teruggezien.
Ook is er geen zaad aanwezig in de zaadvoorraden van 1980 en
1988.
Lotus uliginosus heeft volgens Brandsma & Bakker (1985) een
transiente zaadbank.

Ranunculus acris.
Deze soort is in de vegetatie van akker MJ in 1973 gevonden en
daarna niet weer in de vegetatie terug gezien. In de zaadvoorraad
van 1988 is geen kiemkrachtig zaad gevonden.
Volgens Brandsma (1984) en Hoogveld & Muller (1985) heeft de
soorte een transiente zaadbank.
Ook Bakker (1988) deelde deze soort bij C/D/E in op basis van de
0-2/2-6 cm. verhouding, wat wijst op een transiente zaadbank.
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Ranunculus flammula.
Ranunculus flammula komt niet in de vegetatie van akker HJ in
1973 voor, maar wel in die van 1974. Daarna verdween deze soort
en kwam terug in de 1978, 1979, 1981 en 1982. Vervolgens is
Ranunculus flammula niet weer in de vegetatie gesignaleerd . In
zowel 1980 als in 1988 was zaad van deze plant aanwezig in de
zaadvoorraad.
Bakker (1983) en Brandsma (1984) kennen deze soort een transiente
zaadbank toe.
Op basis van de 0-2/2-6 cm. verhouding is Ranunculus flammula
ingedeeld bij A door Bakker (1988).

Ranunculus repens.
Ranunculus repens is in 1973 en 1974 in de vegetatie van akker HJ
gevonderi en daarna niet weer. Zowel in 1980 als in 1988 is deze
soort in de zaadvoorraad gesignaleerd.
Volgens Bakker (1983), Ter Borg (1985, In: Cappers, 1986) en
Hoogveld & Muller (1985) heeft de soort een transiente zaadbank,
volgens Grime (1979) een persistente.
Op grond van de methode van Bakker (1988) is Ranunculus repens
ingedeeld bij A/C/D. Volgens dezelfde methode: op basis van de
0-2/2-6 cm. verhouding, geven eigen gegevens een A aan, wat op
een persistente zaadbank wijst.

Viola palustris.
Viola palustris is in de vegetatie van akker MJ in de jaren 1973
tot en met 1977 gezien. Daarna is de soort niet weer opgemerkt.
In de zaadvoorraad van 1988 komt Viola palustris wel voor, al
gaat het dan ook maar cm 1 kiemkrachtige zaad in de 0-2 cm. laag.
Viola palustris heeft volgens Thompson & Grime (1979) een
transiente zaadbank.
In de Loefvledder heeft deze soort op basis van de 0-2/2-6 cm.
verhouding van Bakker (1988) een B gekregen, wat overeen komt met
de bevindingen van Thompson & Grime.

Als de 8 verdwenen soorten ingedeeld worderi naar zaadbanktype
volgens de methode: "de meeste stemmen gelden", dan blijken
Festuca pratensis, Lotus uliginosus en Ranunculus acris een
transiente zaadbank te bezitten. Van Festuca pratensis is wel
kiemkrachtig zaad in de zaadvoorraad van januari 1988 gevonden,
van Lotus uliginosus en Ranunculus acris niet.
Cirsium palustre, Holcus lanatus, Ranunculus flammula, Ranunculus
repens en Viola palustris hebben of een transiente of een persis-
tente zaadbank. Van Cirsium palustre en Holcus lanatus is geen
kiemkrachtig zaad in de zaadvoorraad van januari 1988 gevonden
maar van de soorten Ranunculus flammula, Ranunculus repens en
Viola palustris wel.
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3.3 RESULTATEN EXPERIMENT 3.
(Afplaggen, zaadvoorraad op grotere dieptes).

De uitgebreide resultaten van het determineren en tellen van
kiemkrachtige zaden in de zaadvoorraden van akker LHJ en KHJ ziin
in bijiage 4 terug te vinden. De volgende tabellen zijn hiervan
afgeleid.
Oorsprorikelijk was het de bedoeling om op vier verschillende
dieptes, 10 cm., 20 cm., 30 cm. en 40 cm., monsters te steken.
Dit lukte wel op de akker met lang beheer, maar op de akker met
kort beheer werd het dieper steken verhinderd door de aanwezig-
held van een harde leemlaag in de bodem.
In de tabellen zijn resultaten weergegeveri van 5 monsters per
bodemlaag. Dit komt overeen met 628 cm.3 grond per 10 cm.

bodemlaag.

Tabel 17. Overzicht van het totaal aantal kiemkrachtige zaden en
plantesoorten in de zaadvoorraad van akker LHJ. Monsters van
februari 1988.

Het meeste zaad zit in de bovenste 20 cm. bodemlaag, het is

duidelijk te zien dat het aantal zaden in de nog diepere lagen
snel afneemt.
De meeste soorten zitten eveneens in de laag van 0-20 cm. (zie
tabel 17).

a ant a 1

soorten

Tabel 18. Overzicht van het totaal aantal kiemkrachtige zaden en
plantesoorten in de zaadvoorraad van akker KHJ. Monsters van
februari 1988.

bodem-
laag

0-10 cm. 10-20 cm.

santal
zaden

aantal
soorten

20-30 cm.

212

15

>30 cm. totaal

202

16

40

8

22

7

476

23

bodem-
laag

0 - 10 cm.

aantal
zaden

10 — 20 cm.

291

20 - 30 cm.

76

21

totaal

31

22

398

10 29
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Het meeste zaad van akker KHJ bevindt zich in de bovenste 10
cm. Het aantal soorten in de bodemlagen tot 10 en 20 cm.
verschilt niet veel, namelijk 21 en 22 soorten. In de diepste
laag ziin 10 soorten gevonderi (zie tabe]. 18).
In akker KHJ ziin 6 soorten meer gevonden dan in akker LHJ (zie
de tabellen 17 en 18).

zaadvoorraad zaadvoorraad
akker LHJ akker KHJ

0—10 cm. 10-20 cm. 0-10 cm. 10-20 cm.

Agrostis canina + + - +

Agrostis capil. - + - +
Agrostis stolon. + + + +

Alopecurus genic. - - + +

Alopecurus prat. - - + -
Anthoxanthum odor. + - - -
Betula pubesc. + - + -
Callitriche spec. + + - -
Carex ovalis + + - -
Deschanipsia cesp. - - - +

Epilobium spec. + + + ÷

Glyceria fluit. + + + +
Gnaphalium uligin. - - + +

Holcus lanatus - - + +

Juncus articul. - - - +

Juncus bufonius + + + +

Juncus bulbosus + + + +

Juncus effusus + + + +

Lolium perenne - - + -
Peplis portula - + + +

Plantago major - - + -
Poa pratensis - + + +

Poa trivialis - — + -
Polygonum hydrop. - - - +

Polygonum lapathif. - + + +
Polygonum persic. - - - +

Ranunculus flamm. + - - -
Ranunculus repens + + + +

Rorippa spec. - - - +

Rumex acetosa - - + -
Sagina procumb. - - + +

Stellaria media + - + -
Taraxacum spec. - + - +

Urtica dioica - + - -
Viola palustris + - - -

Aantal soorten: 15 16 21 22

Tabel 19. Plantesoorten die op 10 en 20 cm. diepte in de
zaadvoorraderi van akker LHJ en KHJ gevonden zijn.
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In tabel 19 is al].een een overzicht gegeven van de aanwezigheid
van soorten in de 0-10 en 10-20 cm. lagen, omdat in de nog
diepere lagen slechts sprake is van 7 tot 10 soorten. Deze soor-
ten komen bovendien allemaal in de hogere lagen voor, behalve de
soort Carex nigra.

Het verschi]. in soorten tussen de verschillende akkers en tussen
de dieptelagen per akker is groot.

Dit experiment is opgezet met het doel om te weten of het zin
heeft om te plaggen, zodat bepaalde heischrale grassoorten aan de
oppervlakte kunnen komen.
In biilage 16 wordt een overzicht gegeven van de kenmerkende
soorten van heischrale graslanden (Everts, Grootjans en De Vries,
1984)
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3.3.1 Samenvatting en conc].usies van experiment 3.

flJ
Dat het verschil in aantal kiemkrachtige zaden nogal groot is

tussen de akkers met lang en kort beheer komt vooral omdat Juncus
effusus in zo'n grote getale aanwezig is in de zaadvoorraad van

de akker met lang beheer: 335 exemplaren. De meeste van die
Juncus-zaden zaten in de bovenste 20 cm. In de akker met kort
beheer komen de Epilobium-soorten veel voor, nameliik 138 keer
(zie biilage 4).

Het aantal verschillende soorten.

De zaadvoorraad in de bovenste 10 cm. van de twee akkers vertc'ont
een groot verschil in soorten. In de akker K-J-H zi.jn 6 soorten
meer gevonden dan in de akker L-J-H (zie tabel 17 en 18). Boven-
dien zitten er in de zaadvoorraad van akker kort beheer 13 soor-
ten die niet in de zaadvoorraad lang beheer voorkomen. Andersom
heeft L-J-H 6 soorten die niet in de zaadvoorraad van K-J-H
zitten. De overige 8 soorten overlappen elkaar (zie tabel 19).
Hetzelfde geldt voor de 10-20 cm. laag: akker K-J-H heeft 6

soorten meer in de zaadvoorraad dan akker L-J-H en heeft 9

soorten in de zaadvoorraad die niet in die van L-J-H voorkomen.
Akker L—J-H heeft 3 soorten die niet in de zaadvoorraad van K-J-H
gevonden zijn. De overige 13 soorten komen in de 10-20 cm.mon-
sters van beide akkers voor (zie tabel 19).

De vraag is of er verschil in soorten is tussen de bodemlagen.
Op akker L-J-H zijn de soorten Anthoxanthum odoratuni, Betula
pubescens, Ranunculus flammula, Stellaria media en Viola pa-
lustris alleen in de 0-10 cm. laag aanwezig. Omgekeerd komen de
volgende sooreri alleen in de 10-20 cm. laag voor: Agrostis
capilaris, Peplis portula, Poa pratensis, Polygonum lapathifo-
hum, Taraxacum spec. en Urtica dioica. De overige 10 soorten
komen in beide lagen voor.
Voor akker K-J-H geldt het volgende. De soorten Alopecurus
pratensis, Betula pubescens, Lolium perenne, Plantago major, Poa
trivialis, Rumex acetosa en Stellaria media komen alleen in de 0-
10 cm. laag voor. De soorten Agrostis canina, Agrostis
capillaris, Deschampsia cespitosa, Juncus articulatis, Polygonum
hydropiper, Polygonum persicaria, Rorippa spec. en Taraxacum
spec. Veertien soorten komen in beide bodemlagen voor (zie tabel
19 en bijiage 4).
In beide gevallen zit het zaad van Betula pubescens in de
bovenste 10 cm.-laag en het zaad van Agrostis-Polygonum en Tara-
xacum-soorten in de 10-20 cm. haag. Dit zou wijzen op een persis-
tente zaadbank van de laatste soorteri hetgeeri grotendeels over-
eenkomt met de bestaande lust (zie bijiage 7). Het zaad van
Betula pubescens is waarschijnhijk ingewaaid.
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Worden de soorten uit de zaadvoorraden van beide akkers flu

vergeleken met de gewenste heischrale soorten (zie bijiage 16),
dan blijkt dat er geen kiemkrachtig zaad van een heischrale
grassoort in de zaadvoorraden te vinden is!!
De mogeliikheid bestaat dat er geeri zaad van heischrale soorten
in de zaadvoorraad van 1988 zit, maar dat die soorten wel in de
vegetatie van 1987 gezien ziin (zie biilage 15). Dit is het geval
met de soorten: Luzula campestris en Potentilla erecta. Beide
heischrale grassoorten zijri op de akker met lang beheer gevonden.
Potentilla erecta is voor het eerst in 1981 in de vegetatie
gesignaleerd en komt sindsdien ieder jaar terug. In de zaadvoor-
raad van 1980 en van 1988 is geen kiemkrachtig zaad van deze
soort gevonden. Luzula campestris is voor het eerst in de vegeta-
tie van 1987 gezien en is, zoals uit tabel 19 blijkt, ook niet in
de zaadvoorraad van 1988 aangetroffen.
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3.4 RESULTATEN VAN EXPERIMENT 4 EN 5.
(Kieming na stratificatie en wisseltemperaturen).

De uitgebreide resultaten van het determineren en tel].en van
kiemkrachtige zaden in de zaadvoorraden van de akkers LHJ en KHJ
in 1988 zijn in de bijiagen 5 en 6 te vinden. De volgeride
tabellen, waarin een overzicht gegeven wordt van het aantal
kiemkrachtige zaden en plantesoorten, zijn hiervan afgeleid.
De resultaten van de koudebehandeling en van de behandeling met
wisseltemperaturen worden tegelijk behandeld en vergeleken met de
resultaten van zaadvoorraden die geen behandeling ondergaan
hebben.
In de tabellen zijn resultaten weergegeven van 5 monsters per
bodemlaag. Dit komt overeen met 358 cm.3 grond per 2 cm. bodem—
laag.

Tabel 20. Overzicht van het totaal aantal kiemkrachtige zaden en
plantesoorten in de zaadvoorraad van akker LHJ na koudebehande-
ling en na wisseltemperaturen (tussen haakjes). Monsters van
maart 1988.

Er zijn meer kiemkrachtige zaden en plantesoorten in
zaadvoorraad van akker LHJ na koudebehandeling dan
wissletemperaturen (zie tabel 20).

Tabel 21. Overzicht van het totaal aantal kiemkrachtige zaden en
plantesoorten in de zaadvoorraad van akker KHJ na koudebehande-
ling en na wisse].temperaturen (tussen haakjes). Monsters van
maart 1988.

bodemlaag 0 - 2 cm.

aantal
zaden

aantal
s oor ten

328 (167)

2 - 4 cm. 4 - 6 cm.

461 (151)

14 (10)

totaal

398 (62)

13 (6)

1187 (380)

14 (8) 24 (14)

bodemlaag 0 - 2 cm.

de
na

aantal
zaden

aantal
soorten

272 (135)

2 - 4 cm.

227 (130)

4 - 6 cm.

16 (18)

totaal

207 (86)

18 (14)

706 (351)

19 (13) 25 (22)
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Ook uit tabel 21 blijkt dat na koudebehandeling meer
kiemkrachtige zaden en plantesoorten in de zaadvoorraad van akker
KHJ gevonden wordt dan na wisseltemperaturen.

In de volgende tabellen wordt een overzicht gegeven van de aan-
en afwezigheid van soorten in de zaadvoorraad van akker LHJ en
KHJ zonder behandeling, na wisseltemperaturen en na
koudebehandeling.

Agrostis canina
Agrostis capilaris
Agrostis stolonifera
Anthoxanthum odoratum
Betula pubescens
Callitriche spec.
Carex nigra
Carex ovalis
Epilobium spec.
Festuca rubra
Glyceria fluitans
Griaphalium uliginosum
Holcus lanatus
Hydrocotyle vulgaris
Juncus tenuis
Juncus bufonius
Juncus bulbosus
Juncus effusus
Luzula campestris
Peplis portula
Plantago major
Poa pratensis
Poa trivialis
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Rumex acetosa
Sagina procumbens
Stellaria uliginosa
Taraxacum spec.
Viola palustris

Aantal soorten:

Blanco T

+ +

+ +

+ +

+ +

+

+ +

+
+ +

+ +
+

+

— +

+ +

+ +

+
+ +
+

+

+
+ +

+
+
+

+
+ +

+ +

25 14

Tabel 22. Overzicht van de aan- en afwezigheid van soorten in de
zaadvoorraad van akker LHJ zonder behandeling (blarico) na wissel-
temperaturen (T) en na stratificatie (S) in de laag van 0-6 cm.
Monsters blanco van januari 1988, van T en S van maart 1988.
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S

+

+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
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Blarico T S

Agrostis canina - + +

Agrostis capilaris - - +

Agrostis stolonifera + + +

Alopecurus geniculatus + + +

Alopecurus pratensis + - +

Anthoxanthum odoratum - + +

Betula ptibescens + - +

Cardamine pratensis + + +

Carex ovalis - + +

Cerastium fontanum + - -
Deschampsia cespitosa + - -
Epilobium spec. + + +
Festuca rubra - + -
Glyceria fluitans + + -
Holcus lanatus + + +

Juncus articulatus - + +

Juncus bufonius + + +

Juncus bulbosus + - +

Juncus effusus + + +

Lolium perenne + - -
Lychnis flos-cuculi + - -
Peplis portula + - +

Plantago major + - -
Poa pratensis + + +

Poa trivialis + + +

Polygonum persicaria + + -
Potentilla anserina - - +

Ranunculus flammu].a + - -
Ranunculus repens + + +
Rhinanthus angustifolius + - +

Rorippa spec. - + -
Rumex acetosa + + +
Rumex obtusifolius + - -
Sagina procumbens - - +

Stellaria graminae - - +

Taraxacum spec. + + +

Urtica dioica - + -
Viola palustris - + -

Aantal soorten: 26 22 26

Tabel 23. Overzicht van de aan- en afwezigheid van soorten in de
zaadvoorraad van akker KHJ zonder behandeling (blanco), na
wisseltemperaturen (T) en na stratificatie (S) in de laag van 0-6
cm.
Monsters bij alle behandelingen van maart 1988.
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De behandeling met wisseltemperaturen heeft een negatief effect
op het aantal plaritesoorten in de zaadvoorraden van LHJ en KHJ in
vergelijking met de blanco-resultaten. Bij akker LHJ was dit
negatieve effect groter dan bij akker KHJ.
Een koudeperiode heeft bij beide akkers niet veel invloed gehad
op het aantal soorten.
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3.4.1 Samenvatting en conclusies van experiment 4 en 5..

fl..

Wordt het aantal kiemkrachtige zaden van akker LHJ na
koudebehandeling en wisseltemperaturen vergeleken met het aantal
na blanco-behandeling (zie tabel 11) dan blijkt dat het aantal
kiemkrachtige zaden verminderd is door koudebehandeling en wis-
seltemperaturen in de bovenste 2 cm. In de 2-4 en 4-6 cm. lagen
is het aantal na koudebehandeling groter geworden en na
wisseltemperaturen kleiner.
Voor akker KHJ geldt het volgende: bij vergelijking met de
blanco-behandeling (zie tabel 3 tussen haakies) blijkt dat het
aantal kiemkrachtige zaden door koudebehandeling is toegenomen en
door wisseltemperaturen is afgenomen.

Het aantal soorten van akker LHJ.

Twaalf soorten komen onder alle omstandigheden voor, 8 soorten
uitsluitend bij blanco en koudebehandeling en 1 soort,
Hydrocotyle vulgaris, slechts bij blanco en wisseltemperaturen.
Festuca rubra, Poa pratensis, Stellaria uliginosa en Rumex
acetosa komen alleerz bij blanco voor. Holcus lanatus alleen bij
wisseltemperaturen en Gnaphalium uliginosum, Juncus tenuis, Plan-
tago major en Sagina procumbens uitsluitend bij koude behan-
deling.

Het aantal soorten van akker KHJ.

Twaalf soorten komen onder alle omstandigheden voor, 5 soorten
alleen bij blanco en koudebehandeling, 2 soorten alleen bij
blanco en wisseltemperaturen en 4 soorten uitsluitend bij
wisseltemperaturen en koudebehandeling.
Cerastium fontanum, Deschampsia cespitosa. Lolium perenne,
Lychnis flos-cuculi, Ranunculus flammula en Rumex obtusifolius
zijn alleen bij blanco gevonden.
Festuca rubra, Rorippa spec., Urtica dioica en Viola palustris
komen alleen bij wisseltemperaturen voor en Stellaria graminae,
Sagina procumbens, Potentilla anserina en Agrostis capilaris
slechts bij koudebehandeling.

Uit bovenstaande blijkt dat het moeilijk is om een eenduidige
conclusie te trekken. Ook als de twee akkers met elkaar vergele-
ken worden zijn er nauwelijks overeenkomsten te vinden tussen het
ontkiemen van bepaalde soorten en een bepaalde behandeling.

Op het aantal soorten heeft koudebehandeling niet veel effect
gehad. Een reden hiervoor kan ziin dat de blanco monsters in
januari en maart 1988 gestoken zijn en dat de zaden al aan een
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koudeperiode waren blootgesteld.
Wat wissseltemperaturen betreft b].ijkt dat dit de kieming van
soorten niet bevorderd heeft, vooral niet bij de zaadvoorraad van
akker LHJ.

Geconcludeerd kan worden dat de koudeperiode effect op het aantal
kiemkrachtige zaden heeft gehad maar dat dit geen gevolgen had
voor het aantal soorteri. Door wisseltemperaturen was er minder
kiemkrachtig zaad, maar werden er ook minder soorten gevonden.
Het blootstellen aan een koudebehandeling en/of wisseltempera-
turen leidt niet of riauwelijks tot het aantreffen van soorten
anders dan met de standaardbehandeling.
Omdat de ruimtelijke spreiding van de zaadvoorraad in de bodem
zeer heterogeen kan zijn, kunneri eventuele verschillen tussen de
behandelingen wel].icht voor een deel terug te voeren zijn op deze
heterogeniteit.
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Hoofdstuk 4. SLOTCONCLUSIES EN DISCUSSIE

Het santal zaden.
Er zijn grote verschillen in de dichtheid van kiemkrachtige zaden
geconstateerd tussen zowel de soorten als tussen de akkers. Van
sommige soorten is een enorme hoeveelheid zaad gevonden. Vooral
Juncus effusus moet in dit verband genoemd worden. Van deze soort
werd in 385 cm.3 grond in experiment 2 (akker HJ) meer dan 1000
kiemkrachtige zaden aangetroffen. Volgens de indeling naar de
verhouding van kiemkrachtige zaden in de 0-2 cm. en de 2-6 cm.

bodemlagen is Juncus effusus in de Loefvledder bii A ingedeeld,
hetgeen overeenkomt met een persistente zaadbank. Op grond van
dezelfde indeling kan uit eigen resultaten hetzelfde geconsta-
teerd worden.
Ook Thompson & Grime (1979), Hoogveld & Muller (1985) en van Gool
& van der Hoog (1986) constateerden dat het aantal gevonden
kiemkrachtige zaden per soort varieert over het jaar. Een aantal
soorten heeft een duidelijke piek in de zomer, na de zaadval,
andere hebben een piek in het vroege najaar. Vooral zaad van
soorten met een transiente zaadbank zijn vaak ongeliik verdeeld
over de akker (Van Gool & Van der Hoog, 1986).

In tegenstelling tot wat Hoogveld & Muller (1985) vonden, was in
dit onderzoek het aantal zaden in de 4—6 cm. bodemlaag over het
algemeen lager dan in de 0-2 cm. en 2-4 cm. lagen.
In alle monsters die voor de winter (november) gestoken zijn is
het aantal kiemkrachtige zaden in de bovenste bodemlaag hoger dan
in de twee diepere lagen. Dit is niet het geval met monsters van
dezelfde akkers die na de winter (maart) gestoken zijn. Een
oorzaak hiervoor kan zijn dat een gedeelte van het zaad inmiddels
ontkiemd is. Bovendien bestaat de mogeliikheid dat zaden door
predatie uit de bovenste laag zijn verdwenen. Verder zal het
enige tijd duren voordat de zaden in diepere lagen kunnen worden
aangetroffen.
Er zijn zelfs zaden gevonden dieper dan 30 cm., aihoewel dit
aantal maar klein was. Ook Williams (1984) was tot de conclusie
gekomen dat de meeste zaden zich in de bovenste 15 cm. bevinden.
McGraw(1980) vond in geen enkel monster kiemkrachtig zaad dieper
dan 21 cm.

Het aantal soorten.

Het soortenaantal is sinds 1973 over het algemeen niet veel
veranderd, wel hebben zich verschuivingen voorgedaan: er zijn
nieuwe soorten bijgekomen en er ziiri soorten verdwenen.
Het aantal soorten is in de akker waar het meest verschralend
beheer wordt toegepast het grootst en is sinds 1973 toegenomen.
Dit geldt voor de vegetatie en, behalve in 1 geval, ook voor de
zaadvoorraad. Hoogveld en Muller (1985) constateren dat bij een
toenemende verschraling de biomassaproductie afneemt en dus ook
de dichtheid van de vegetatie. Deze ijlere vegetatie zou gunstig
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zijn voor de vestiging van nieuwe soorten door de verminderde
concurrentie. Als we naar de akker kijken waar het beheer uit
niets doen bestaat dan geldt deze redenering hier ock: het soor-
teriaantal loopt terug. Toch is in vergelijking met de andere
akkers het aantal soorten in de zaadvoorraad hoog. Het merendeel
van deze soorten heeft volgens literatuurgegevens een persistente
zaadbank.
Bij alle experimenten is het aantal soorten in de zaadvoorraad
hoger dan in de vegetatie. Dit hangt vooral samen met de dorman-
cy-eigenschappen van het zaad (zie hfdst. 1.3), of het zaad een
persistente dan wel een transiente zaadbank bezit (zie hfdst.
1.4).
Rekening gehouden moet worden met het feit dat niet alle zaden
onder kasomstandigheden ontkiemd zijn. Van Goo]. & Van der Hoog
(1986) wezen erop dat niet voor alle soorten dezelfde omstandig-
heden optimaa]. ziin en dat zelfs binnen de soort verschillen
voorkomen in kiemgedrag. Cappers (1986) raadt dan ook aan om bij
het determineren van de zaadvoorraad naast kiemplanten ook zaad
te determineren.

In de meeste studies wordt een vergelijking tussen de vegetatie-
opnamen en de zaadvoorraadanalyse gemaakt met het doel om de
herkomst van de zaadvoorraad te achterhalen. Niet alle
deskundigen ziin het hiermee eens. Rabanowitz (1981) heeft in
zijn onderzoek de vegetatie—opname door een zaadregen-analyse
vervangen omdat de zaadregen volgens hem de meest directe bron is
van de zaadvoorraad. Qok blijkt het belang van een goede zaadre-
gen-analyse uit een interpretiemodel van de zaadflora zoals door
Cappers (1986) is opgesteld.

Experiment 1. (Het verschiinen van nieuwe soorten)

Sinds 1973 zijn er in totaal 27 nieuwe soorteri in de 4 akkers die
in kort beheer zijn, verschenen. Daarvan hebben 8 soorten een
persistente zaadbank en van 7 soorten is de aard van de zaadbank
niet bekend.
Van de overige 12 blijken de volgende 8 soorten een transiente
zaadbank te bezitten: Anthoxanthum odoratum, Anthriscus sylves—
tris, Cerastium fontanum, Heracleum sphondylium, Leontodon au-
tumnalis, Plantago lanceolata, Poa trivialis, Rhinarithus angusti-
folius en Taraxacum spec. Deze soorten zijn in de vegetatie van
juli 1987 aangetroffen. Van de 5 soorten Anthoxanthum odoratum,
Cerastium fontanum, Heracleum sphondylium, Plantago lanceolata en
Rhinanthus angustifolius is kiemkrachtig zaad in de zaadvoorraden
van 1987/1988 gevonden.
Van Plantago lanceolata is in de ene akker wel en in de andere
akker geen kiemkrachtig zaad aangetroffen.

De 4 soorten Poa trivialis, Rumex acetosa, Stellaria u].iginosa en
Urtica dioica hebben een transiente of een persistente zaadbank.
Aihoewel deze soorten allemaal in de vegetatie van juli 1987
voorkomen is alleen van de 2 soorten Rumex acetosa en Urtica
dioica kiemkrachtig zaad in de zaadvoorraden van 1987/1988 aanwe-
zig.
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Stellaria uliginosa komt in de vegetatie van 1987 voor, is in de
zaadvoorraad van 1981 aangetroffen maar niet in die van
1987/1988.
De uiteindelijke conclusie is dat er van de 12 soorten die een
transiente zaadbank kunnen hebben, er 7 soorten zijri die zowel in
de vegetatie van juli 1987 voorkomen als in de zaadvoorraden van
de winterperiode daaropvolgend (zie ook hfdst. 3.1.5).

2. (Het verdwijnen van soorten)

Sinds 1973 ziin er 13 soorten uit de vegetatie van 2 akkers die
in lang beheer zijn, verdwenen. Daarvan hebben 4 soorten een
persistente zaadbank en van 1 soort is de aard van de zaadbank
niet bekend. Van de overige 8 soorten hebben 3 soorteri een tran-
siente zaadbank: Festuca pratensis, Lotus uliginosus en
Ranunculus acris. Alleen van Festuca pratensis is kiemkrachtig
zaad in de zaadvoorraad van januari 1988 gevonden.
De volgende 5 soorten hebben een transiente of een persistente
zaadbank: Cirsium palustre, Holcus lanatus, Ranunculus flammula,
Ranunculus repens en Viola palustris. Van de volgende 3 soorten
is kiemkrachtig zaad in de zaadvoorraad van januari 1988 aange-
troffen: Ranunculus flammula, Ranunculus repens en Viola Pa-
lustris.
Uiteindelljk blijkt dat er van de 8 soorten met een transiente
zaadbank, 4 soorteri ziin wearvari kiemkrachtig zaad in de zaad-
voorraad gevonden is nadat die soorten uit de vegetatie verdwenen
zijn (zie hfdst. 3.2.3).

Uit de resultaten van experiment 1 kan geconcludeerd worden dat
ruim de heift van de nieuwe soorten met een transiente zaadbank,
kiemkrachtig zaad in de zaadvoorraad heeft, S tot 6 maanden na
vestiging. Op basis van de resultaten van experiment 2 kan
vasgesteld worden dat de helft van de verdwenen soorten met een
transiente zaadbarik kiemkrachtig zaad in de zaadvoorraad heeft
nadat deze soorten uit de vegetatie verdwenen zijn. Echter, èêri
onderzoek is niet voldoende om die conclusie met ovel-tuiging te
kunnen trekken. Aangeraden wordt dan ook om deze experimenten te
herhalen. Bovendien zouden er in ieder geval vaker dan flu het
geval is zaadvoorraadbepalingen uitgevoerd moeten worden. Ideaal
zou zijn om de kiemplariten gedurende 2 jaar te scoren zoals
Williams (1984) en Roberts (1981) dat deden, of, naast het scoren
van de kieming, ook een zaad-en zaadregenanalyse ult te voeren
zoals Cappers (1986) adviseert.
Voor dit onderzoek is de informatie over het type zaadbank van
graslandsoorten uit de literatuur gehaald. Op zich kan dit goed
zijn om te doen, ware het niet dat de resultaten van de
onderzoekers zodanig uiteenlopen dat over de meeste
graslandsoorten geen eenduidige uitspraken gedaan zijn. Het
gevolg is geweest dat van een "meeste-stemmen-gelden" methode
gebruik is gemaakt. Deze methode is niet wetenschappeliik

45



verantwoord te noemen omdat de resultaten van de verschillende
onderzoekers gebaseerd zijn op verschillende onderzoeksmethoden.
Bovendien zijn de habitats van de onderzochte graslandvegetaties
waarschijnlijk niet gelijk.
Beter is het volgens mu om bij een volgend zaadvoorraadonderzoek
in het Drentsche A-gebied uit eigen gegevens de zaadbanktypes te
bepalen. Een andere mogelijkheid is om de lust van Bakker
(1988), gebaseerd op de verhouding van het aantal zaden in de 0-2
en 2-6 cm. lagen, uit te breiden.

Ex2erirnent 3. (De zaadvoorraad op grotere diepte)

Als de soorten uit de zaadvoorraden van de akkers in lang en kort
beheer vergeleken worderi met de gewenste heischrale soorten, dan
blijkt dat er geen kiemkrachtig zaad van heischrale graslandsoor-
ten in de zaadvoorraden van februari 1988 te vinderi is.
Uit bestaande vegetatie-opnameri van juli 1987 blijkt dat de
heischrale soorten Luzula campestris en Potentilla erecta wel in
de vegetatie van de akker in lang beheer voorkomen. Potentilla
erecta is voor het eerst in 1981 in de vegetatie gesigrialeerd en
komt sindsdien ieder jaar terug. Noch in de zaadvoorraad van 1980
noch in die van februari 1988 is kiemkrachtig zaad van deze soort
aangetrofferi. Luzula campestris is voor het eerst in de vegetatie
van 1987 gezien en is evenmin in de zaadvoorraad van 1988
gevonden.
De ontwikkeling in de richting van een heischraal grasland is bij
de akker in lang beheer verder gevorderd dan bii de akker in kort
beheer. Van Luzula campestris is de zaadbank niet bekend, maar
Potentilla erecta heeft een persisterite zaadbank volgens Thompson
& Grime (1979) en Grime (1979). Opnieuw blijkt dat dit niet
betekent dat het zaad dan ook in de zaadbank aanwezig is.
De conclusie is dat het geen zin heeft om te plaggen ongeacht de
diepte. Op de akker waar al sinds jaren een verschralend beheer
uitgevoerd is zijn de eerste ontwikkelingen in de richting van
een heischraal grasland begonnen en op de andere akker zal dit
ongetwijfeld onder dezelfde beheersmaatregel ook in de toekomst
gebeuren.

2r!!!n 4 en 5. (Stratificatie en wisseltemperaturen)

De behandeling met wisseltemperaturen heeft een negatief effect
gehad op het aantal plantesoorten in de zaadvoorraden van beide
akkers in vergeliiking met de blanco-resultaten. Bij de akker die
in lang beheer is was dit negatieve effect groter dan bii de
akker in kort beheer.
Een koudeperiode heeft bii beide akkers niet veel invloed op het
aantal soorten gehad.
Deze resultaten zijn niet in overeenstemming met die van Ham
(1980): zij heeft goede resultaten bereikt met wisseltemperaturen
en koudebehandeling.
Het is mogeliik dat de zaden al eeri stratificatie-periode achter
de rug hadden omdat de monsters in januari en maart 1988 gestoken
zijn. Dit vermoeden wordt versterkt door het feit dat van de
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akker in kort beheer ook gegevens zijn over de zaadvoorraad in

november 1987. Het blijkt dan .dat bet aarital soorten veel klei-
ner is vergeleken met de zaadvoorraad van maart 1988 (zie hfdst.
3.1.2.
Met Ham (1980) ken geconcludeerd worden dat het moeiliik is om te
zeggen of een behandeling speciJek voor éèn soort kiemrustdoor-
brekend werkt, omdat er meestal geen sprake is van slechts 1

enkel kiemrustdoorbrekend mechanisme.
Wel kan geconcludeerd worden dat de koudeperiode effect op het
aantal kiemkrachtige zad beef t gehad maar dat dit geen gevolgen
had voor het aantal soorteri. Door wisseltemperaturen was er

minder kiemkrachtig zaad en werden er ook minder soorten gevon-

den.
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Bii].age 1.

Experiment 1.
Lust van kiemkrachtige zaden in de zaadvoorraden van de akkers
in kort beheer met beheersmaatregels: hooien in juli en
september, hooien in juli, hooien in september en riiets doen op 3
verschillende dieptes (0-2 cm.) + (2-4 cm.) = (4-6 cm.) = (0-
6cm.).
Er zijn 5 monsters per bodemlaag gestoken voor de winterperiode.
Inhoud per 2 cm.: S x 76.93 = 384.65 cm.3 grond.
Waarnemingsperiode: 4 maanden.

Beheers- juli+sept. juli sept. niets doen
maatregel: hooien hooien hoolen

Soor ten:

Agrostis can. 1+0+0=1
Agrostis cap. 10÷4+0=14 4+1+1=6 1+1+1=3 0+0+1=1
Agrostis stol. 6+1+0=7 0+1+0=1 0+1+0=1
Alopecur. geri. 1+6+8=15 0+0+5=5 1+2+0=3 0+1+5=6
Alopecur. prat.
Anthox. odor. 101+27+7=135 11+0+0=11
Betula pub. 2+1+0=3 1+1+0=2 1+0+0=1 4+0+0=4
Callitr. sp. 0+0+2=2
Cardamine pr. 4+3+1=8 0+1+1=2
Carex nigra
Carex ovalis
Cerastium fon. 16+19+9=44 2+0+0=2 4+6+3=13
Chamearion ang.
Chemopodium 0+1+0=1
Cirsium arv.
Cirsium pal. 0+1+0=1
Deschampsia cesp.
Elymus rep.
Epilobium sp. 0+0+1=1 0+0+1=1 89+141+110=340
Equisetum sp.
Festuca pr. 6+0+0=6
Festuca rubra 1+0+0=1
Glyceria fi. 1+0+2=3 1+0+0=1
Gnaphalium ul. 0+5+4=9 0+2+1=3 0+0+1=1
Holcus lan. 36+8+7=51 39+18+8=65 46+7+6=59 18+3+4=25
Hydrocotyle v.
Juncus acutif 1.
Juncus artic.
Juncus buf. 5+21+2=28 2+0+0=2 2+4+3=9 16+17+28=61
Juncus bulb. 0+1+0=1 1+1+0=2 0+6+2=8 7+11+8=26



Juncus eff. 24+46+26=96 7+5+0=12 4+24+22=50 16+29+47=101

Lolium per. 1+1+0=2
Luzula camp.
Lychnis flos

Peplis port. 0+1+1=2 2+6+1=9 1+2+3=6
Plantago lanc. 22+25+2=49 3+1+0=4
Plantago maj. 0+1+0=1 1+0+0=1
Poa annua 0+0+1=1
Poa pal.
Poa prat. 1+2+0=3 3+0+2=5 2+0+0=2 3+0+0=3
Poa triv. 29+9+5=43 4+1+0=5 12+7+8=27 32+14+4=50
Polyg. hydr.
Polyg. lap.
Polyg. pers. 0+0+1=1
Potentilla ans. 3+2+0=5
Ranunc. acr. 0+1+0=1
Ranunc. flam. 0+1+1=2
Ranunc. rep. 34+88+143=265 8+20+53=81 16+13+28=57 7+10+11=28
Rhinanth. ang.
Rorippa spec.
Rumex acetosa 6+7+2=15 10+4+0=14 2+1+0=3
Rumex acetosel.
Rumex obtus. 2+1+0=3 3+1+1=5 2+0+0=2 142+47+27=216
Sagina proc. 1+5+1=7 2+4+3=9
Stellaria med.
Stellaria ulig.
Stellaria gram.
Taraxacum spec.
Trifolium prat.
Trifolium rep.
Urtica dioica 1+1+0=2 0+1+0=1
Viola palus.

Totaal aantal
zaden 0-6 cm.: 803 230 270 881



Bijiage 2.

Experiment 1.

Lust van kiemkrachtige zaden in de zaadvoorraden van de akkers
in kort beheer met beheersmatregels: hooien in juli en Septem-
ber, hooien in juli, hooien in september en riiets doen, op ver-
schillende dieptes (0-2 cm.) + (2-4 cm.) + (4-6 cm.) = (0-6cm.).
Er zijn 5 monsters per bodemlaag gestoken na de winterperiode.
Inhoud per 2 cm.: 5 x 76.93 = 384.65 cm.3 grond.
Waarnemingsperiode: 4 manden.

Beheers- juli÷sept. juli sept. niets doen
mEthtregel hooien hoolen hoolen

Soor ten:
Agrostis can. 0+1+0=1 0+0+2=2
Agrostis cap. 4+0+0=4 1+0+0=1 0+1+1=2
Agrostis stol. 2+7+7=16 13+5+8=26 1+4+2=7 0+5+0=5
Alopecur. gen. 0+5+9=14 0+0+4=4 1+2+0=3 0+4+4=8
Alopec. prat. 1+1÷0=2 2+0+0=2
Anthox. odor. 28+3+0=31 1+0+0=1
Betula pub. 0+1+0=1 1+0+0=1 3+0+0=3 3+1+0=4
Callitr. sp. 0+2+0=2 0+0+1=1
Cardamine pr. 14+3+1=18 1+0+0=1
Carex nigra
Carex ovalis 0+1+3=4
Cerastium font. 1+0+0=1 1+1+1=3 14+7+3=24
Chamerion ang.
Chemopodium
Cirsium arv. 0+1+0=1 0+0+1=1
Cirsium pal.
Deschampsia c. 0+4+4=8 1+0+0=1
Elymus rep. 6+8+9=23
Epilobium sp. 20+3+8=31 27+21+8=56 23+6+11=40 258+70+38=366
Equisetum sp. 1+0+0=1
Festuca pr. 1+0+0=1
Festuca rubra
Glyceria fi. 1+5+4=10 0+1+2=3 0+0+1=1 0+0+1=1
Gnaphalium ul. 1+1+0=2
Heracleum spond. 2+0+0=2
Holcus lan. 23+8+8=39 58+45+8=111 9+5+2=16 9+10+8=27
Hydrocotyle v. 0+1+0=1
Juncus acutif 1.
Juncus artic. 3+0+0=3 1+0+1=2 2+0+2=4
Juncus buf. 4+3+8=15 4+5+4=13 5+11+4=20 5+5+5=15
Juncus bulb. 0+1+0=1 1+1+3=5 2+2+3=7
Juncus eff. 27+35+29=91 7+20+11=38 29+29+21=79 7+28÷25=60



Lolium per. 2+0+0=2 0+3+0=3
Luzula camp.
Lychnis flos 3+0+0=3
Peplis port. 1+1+0=2 1+2+0=3 2+4+3=9 0+1+0=1
Plantago lanc. 4+0+0=4
Plantago maj. 1+0+0=1 0+1+0=1 1+0+0=1 1+1+1=3
Poa annua 0+0+1=1
Poa pal. 3+0+0=3
Poa prat. 5+4+1=10 5+10+4=19 8+1+1=10
Poa triv. 31+24+10=65 46+15+2=63 19+19+11=49 6+2+1=9
Polyg. hydr. 0+0+1=1
Polyg. lap. 1+0+0=1
Polyg. pers. 1+0+0=1 1+0+0=1
Potentilla ans. 17+6+5=28
Ranunc. acr.
Ranunc. flam. 1+0+0=1
Ranunc. rep. 52+66+60=178 35+57+38=130 17+62+52=131 2+4+10=16
Rhinanth. ang. 1+0+0=1 1+0+0=1
Rorippa spec.
Rumex acetosa 16+0+0=16 10+7+2=19 16+2+1=19 4+3+0=7
Rumex acetosel. 0+2+0=2 5+75+0=80
Rumex obtus. 0+0+1=1 0+2+0=2 2+10+7=19 20+9+5=34
Sagina proc. 3+115+0=118 1+4+0=5 0+2+3=5
Senecio spec. 3+0+0=3
Stellaria med. 0+0+1=1
Stellaria ulig.
Stellaria gram.
Taraxacum spec. 1+2+0=3 1+3+0=4 1+0+0=1 1+0+0=1
Trifolium prat. 1+0+0=1
Trifolium rep.
Urtica dioica 0+0+1=1 0+0+1=1
Viola palus. 1+1+0=2

Totaal aantal
zaden 0-6 cm.: 681 501 505 697



Bijiage 3

Experiment 2.
Overzicht van het aantal zaden in de zaadvoorraden van de akkers
in lang beheer met beheersmaatregel hooien in juli (HJ) en maaien
in juli. (MJ) op drie verschillende dieptes: (0-2 cm.) + (2-4 cm.)
+ (4-6 cm.) = (0-6 cm.).
Per bodemlaag zijn S monsters gestoken in januari 1988.
Inhoud per 2 cm..: 5 x 76.93 = 384.65 cm.3 grond.
Waarnemingsperiode: 4 maanden.

Beheersmaatregel: juli juli
hooien maaien

Agrostis canina 54+42+19=115 1+0+1=2
Agrostis capil. 0+2+0=2 10+17+7=34
Agrostis stolon. 1+5+2=8 7+4+0=11
Alopecurus genic. 1+0+0=1
Alopecurus prat. 0+2+1=3
Athoxarithum odor. 11+2+2=15
Betula pubesc. 3+0+0=3
Callitriche spec. 0+4+1.9=26
Carex nigra 5+1+2=8 0+1+0=1
Carex ovalis 23+41+29=93 6+26+17=49
Epilobium spec. 15+11+18=44 2+25+12=39
Festuca prat. 1+0+0=1
Festuca rubra 1+0+0=1
Glyceria fluit. 1+1+3=5
Gnaphalium ul. 1+0+1=2
Holcus lanatus 14+3+2=19
Hydrocotyle vuig. 2+2+0=4
Juncus bufonius 1+3+4=8 1+2+1=4
Juncus bulbosus 0+2+1=3 0+3+0=3
Jncus effusus 608+214+196=1018 149+199+94=442
Luzula campest. 1+0+0=1
Peplis portula 0+0+2=2 2+7+1=10
Poa pratensis 1+1+1=3 4+5+0=9
Poa trivialis 0+2+0=2 1+2+0=3
Ranunculus flamm. 0+1+6=7
Ranunculus repens 3+3+15=21 4+20+12=36
Rumex acetosa 1+0+0=1 4+2+0=6
Stellaria media 0+0+1=1
Taraxacum spec. 0+2+0=2
Viola palustris 2+0+0=2 1+0+0=1

Totaal aantal zaden: 733+339+3231395 209+318+149=676



Bijlage 4.

Experiment 3.
Overzicht van het aantal kiemkrachtige zaden in de zaadvoorraden
van de akkers KHJ en LHJ op verschillende dieptes: (0-10 cm.) ÷

(10-20 cm.) + (20 - 30 cm.) + (> 30 cm.) = (0 — 30 cm. of meer).
Per bodemlaag zijn in februari 1988 5 monsters gestoken zodat de
inhoud per 10 cm. overeenkomt met S x 125.6 = 628 cm.3 grond.
Waarnemingsperiode: 4 maanden.

akker: KHJ LHJ

Agrostis canina 9+2+0+0=11 0+1+0=1
Agrostis cappilaris 0+2+0+0=2 0+1+0=1
Agrostis stoloriif. 1+1+0÷0=2 9+9+0=18
Alopecurus genic. 2+1+0=3
Alopecurus pratensis 1+0+0=1
Anthoxanthum odor. 2+0+0+0=2
Betula pubescens 1+0+1=2 1+0+0=1
Callitriche spec. 7+5+2+0=14
Carex nigra 0+0+0+1=1
Carex ovalis 21+12+0+1=34
Deschampsia cespit. 0+1+0=1
Epilobium spec. 11+1+7+5=24 121+5+12=138
Glyceria fluitans 5+4+0+2=11 3+1÷0=4
Gnaphalium uliginos. 3+1+1=5
Holcus lanatus 27+4=31
Juncus articulatus 0+1+1=2
Juncus bufonius 1+1+7+0=9 10+3+3=16
Juncus bulbosus 1+1+1+0=3 1+1+3=5
Juncus effusus 148+157+20+10=335 26+13+5=44
Lolium perenne 1+0+0=1
Peplis portula 0÷2+1+0=3 2+1+2=5
Plantago major 1+0+0=1
Poa pratensis 0+1+0+0=1 14+4+1=19
Poa trivialis 18+0+2=20
Polygonum hydrop. 0+1+0=1
Polygonum lapathif. 0+1+0+0=1 1+2+0=3
Polygonum persicaria 0+1+0+0=1
Ranunculus flammula 4+0+0+1=5
Ranuncu].us repens 4+1+0+0=5 42+10+0=52
Rorippa spec. 0+1+0=1
Rumex acetosa 4+0÷0+0=4
Sagina procumbens 3+13+0+0=16
Stellaria media 3+0+0÷0=3 1+0+0=1
Taraxacum spec. 0+3÷0+2=5 0+1+1=2
Trifolium repens 0+0+1+0=1
Urtica dioica 0+1+0+0=1
Viola palustris 1+0+0+0=1

Totaal aantal
zaden: 212+202+40+22=476 291+76÷31398



Bijiage 5.

Experiment 4.
Overzicht van het aantal kiemkrachtige zaden in de zaadvoorraden
van de akkers LHJ en KHJ op 3 verschillende bodemdieptes: (0-2
cm.) + (2-4 cm.) + (4-6 cm.) = (0-6 cm.)
Per bodemlaag zijn in maart 1988 5 monsters gestoken zodat de
inhoud per 2 cm. overeenkomt met 5 x 76.93 = 384.65 cm.3 grond.
Waarnemingsperiode: 4 maanden.
S = stratificatieperiode + duisternis

LHJ-S KHJ-S

Agrostis canine 4+7+0=11 2+2+1=5
Agrostis cappilaris 1+0+0=1 0+0+2=2
Agrostis stolonifera 5+3+2=10 11+2+0=13
Alopecurus geniculatis 2+1+2=5
Alopecurus pratensis 0+0+1=1
Anthoxanthum odoratum 8+0+0=8 1+0+4=5
Betula pubescens 3+0+0=3 0+1+0=1
Callitriche spec. 2+5+11=18
Cardamine pratensis 0+0+1=1
Carex nigra 1+6+0=7
Carex ovalis 21+60+25=106 3+0+3=6
Epilobium spec. 111+25+19=155 50+53+16=119
Glyceria fluitans 0+0+1=1
Gnaphalium uliginosum 0+0+2=2
Holcus lanatus 97+28+48=173
Juncus tenuis 0+3+6=9
Juncus articulatus 0+0+4=4
Juncus bufonius 2+5+15=22 1+22+11=34
Juncus effusus 157+143+311=811 10+23÷22=55
Luzula campestris 2+0+0=2
Oeolis portula 0+1+0=1 0+2+1=3
Plantago major 0+0÷1=1
Poa pratensis 6+2+1=9
Poe trivialis 0+1+0=1 5+12+5=22
Potentilla anserina 1+1+1=3
Ranunculus flammula 0+0+1=1
Ranunculus repens 0+1+0=1 77+70+79=226
Rhinanthus arigustif. 1+0+0=1
Rumex acetosa 3+2+4=9
Sagina procumbens 0+0+2=2 0+1+0=1
Stellaria graminae 0+1+0=1
Taraxacum spec. 1+0+1=2 2+3+0=5
Viola pa].ustris 10+1+0=11

Totaal aantal zaden: 328+461+3981187 272+227+207706



Biilage 6.

Experiment 5.
Overzicht van het aantal kiemkrachtige zaden in de zaadvoorraden
van de akkers LHJ en KHJ op 3 verschillende bodemdieptes: (0-2

cm.) + (2-4 cm.) + (4-6 cm.) = (0-6 cm.)
Per bodemlaag ziin in maart 1988 5 monsters gestoken zodat de
inhoud per 2 cm. overeenkomt met 5 x 76.93 = 384.65 cm.3 grond.
Waarnemingsperiode: 4 maanden.
T = wisselende temperaturen en afwisselend licht en donker

Akker: LHJ-T KHJ-T

Agrostis canina 4+1+1=6 1+0+0=1
Agrostis cappilaris 1+0+0=1
Agrostis stolonifera 3+0+1=4 11+0+2=13
Alopecurus geniculatus 0+2+5=7
Anthoxanthum odoratum 9+0+0=9 2+0+0=2
Callitriche spec. 0+0+2=2
Cardamine pratensis 0+1+0=1
Carex ovalis 14+29+4=47 1+2+2=5
Epilobium spec. 32+7+37=76 4+9+6=19
Festuca rubra 1+0+0=1
Glyceria fluitans 8+2+7=17
Holcus lanatus 1+0+0=1 32+30+15=77
Hydrocotyle vulgaris 2+0+0=2
Juncus articulatus 0+0+1=1
Juncus bufonius 0+0÷3=3 1+1+4=6
Juncus effusus 97+110+11=218 5+4+7=16
Poa pratensis 4+1+0=5
Poa trivialis 1+0+0=1 11+7+4=22
Polygonum persicaria 1+0+0=1
Ranunculus repens 37+63+30=130
Rorippa spec. 2+2+0=4
Rumex acetosa 11+4+1=16
Taraxacum spec. 0+2+3=5 2+2+0=4
Urtica dioica 0+0÷2=2
Viola palustris 3+2+0=5 1+0+0=1

Totaal: 167+151+62=380 135+130+86351



Biilage 7

Overzicht van zaadbanktypes van hoofdzakelijk graslandsoorten,
overgenomen van Cappers (1986).
Het zaadbanktype is aangegeven met een T (= transient) en/of met
een P (= persistent). De nummers tussen haakjes verwijzen naar de
volgende auteurs die melding maakten van types zaadbank van
graslandsoorten:
1. Bakker (1983)
2. Braridsma & Bakker (1985)
3. Brandsma (1984)
4. Thompson & Grime (1979)
5. Grime (1979)
6. Roberts (1981)
7. Grime et al. (1981)
8. Hofman & Griffioeri (1980)
9. Van der Vegte (1978)
10. Kjellsson (1985)
11. Ter Borg (1985)
12. Pfadenhauer & Maas (1987)
13. Hoogveld & Muller (1985)

Soort: Zaadbanktype:

Agrostis canina
Agrostis capillaris
Agrostis stolonifera
Alopecurus geniculatis
Alopecurus pratensis
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Callitriche sp.
Caltha palustris
Cardamine pratensis
Carex curta
Carex nigra
Carex ovalis
Cerastium fontanum
Cirsium arvense
Cirsium palustre
Deschampsia cesp.
Elymus repens
Epilobium palustre
Festuca praterisis
Festuca rubra
Galium palustre

P (4)
P (2, 4)
P (2)
P (1)

T (1, 12, 13)/ P(3, 4, 5)

T (5, 6)
P (1)
T (1)
T (2)

P (2)

T (1, 13)! P (2, 3, 4)

P (4, 5)

P (2)
T (4, 6, 12, 13)
T (4)
P (4)



Glyceria fluitans
Gnaphalium uliginosum
Heracleum sphondylium
Holcus lanatus
Holcus mollis
Hydrocotyle vulgaris
Juncus articulatus
Juncus bufonius
Juncus bulbosus
Juncus effusus
Leontodon autumnalis
Lolium perenne
Lotus uliginosus
Luzula campestris
Lychnis flos-cuculi
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa annua
Poa palustris
Poa pratensis
Poa trivialis
Polygonum hydropiper
Po].ygonum persicaria
Potentilla anserina
Potentilla erecta
Rariunculus acris
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Rhinanthus angustifolius
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex crispus
Rumex obtusifolius
Sagina procumbens
Stellaria graminea
Stellaria media
Stellaria uliginosa
Taraxacum sp.
Trifolium pratense
Trifolium repens
Urtica dioica
Viola palustris

P (1)
P (1)
T (4)
T (1, 13)7 P (2, 3, 4, 5)

P (4, 5)
p (1)

T (13)/ P(1, 4)
T (2)
T (4, 5, 6)
T (2)

12, 13)! P (4, 5)

4)

P (2)
T (12)! P (2, 4)

p (2)

P (6)

P (1)

13)7 P (5)
13) P (ii.)

T (9)7 P (5, 9)
T (13)7 P (1)

P (2, 4)
T (13)7 P (2, 4)
T (4)

T (1)
T (1,
P (2)
P (2,

P (4,
T (3,
T (1,
T (1,
T (1,
P (2)

5)

13)
3)
11,
11,



Bijiage 8.

Qoutient van het aantal kiemkrachtige zaden in de 0-2 cm. en de
2-6 cm. bodemlaag van gebieden Loefvledder, Westerholt en Anlo,
geclassificeerd in 5 groepen:

0< A< 0.75< B< 1.25< C <2< D< 5< E

Letters tussen haakjes: c].assificatie niet zeker.
(Overgenomen van Bakker, 1988)

Anlo I: Brandsma & Hoekstra (1980)
Anlo II: Hoogveld & Muller (1985)

Loefvledder Westerholt Anlo Anlo
I — II

Soorten:
Sagina procumbens A A B A
Poa annua A A A
Gnaphalium uliginösum A . A A
Galium palustre . . A A
Erica tetralix . A
Juncus squarrosus . (A)
Juncus bulbosus A
Callitriche spec. A
Polygonum aviculare . . A
Lythrum portula A . A
Polygonum hydropiper . . A
Scirpus setaceus . . . A

Ranunculus flammula . . A A
Rumex obtusifolius . . A A
Glyceria fluitans B . A A
Carex ovalis . B A

Juncus bufonius A B . A
Juncus effusus A B A B
Mentha aquatica . . B A
Polygonum persicaria . B A
Veronica . B
Polygonum mite . . B B
Lychnis flos-cuculi . . B B
Viola palustris B .

Alopecurus geniculatus A A C A
Juncus articulatus . C B A
Carex nigra . C . A
Myosotis palustris . . C A



Epilobium palustre . C

Juncus acutiflorus . . . C

Stellaria uliginosa A . A D

Trifolium repens . B . D

Agrostis capillaris D . A

Ranunculus repens D D A C

Cirsium palustre . D
Leontodon autumna].is . E . A

Cardamirie pratensis D E C A
lJrtica diolca (A) D B C

Bellis perenriis . C . D

Plantago major A C . D

Poa pratensis C D
Agrostis stolonifera C . D

Holcus lanatus B D C E

Cerastium foritanum D D E C
Poa trivialis B E C C

Rananunculus acris E D C
Stellaria media . . E C

Calluna vulgaris . D

Caitha palustris . . D D
Montia fontana . D

Rumex acetosa E E E D

Anthoxanthum odoratum . E E D

Taraxacum spec. . . E D

Festuca pratensis . . (E) E

Plantago lanceolata . . . E

Hypochaeris radicata . E

Rhinanthus angustifolius . E . E

Lolium perenne . (E) (E) E

Prunella vulgaris . E
Festuca rubra . . (E) E



Bijiage 9.

Experiment 1.
Overzicht van de aan-eri afwezigheid van soorten in de vegetatie
van de akker hoolen in juli en september in de jaren 1973, 1981
en 1987.

vegetatie vegetie vegetatie
mel juli juli
1973 1981 1987

Agrostis spec. + + +
Alopecurus gen. + + -
Anthoxanthum od. - - +

Cardamine prat. + + +

Cerasium spec. - + +

Cirsium arv. + - -
Epilobium spec. - +

Equisetum spec. + + +

Festuca prat. + + +

Festuca rubra + + +

Glyceria fi. + + +
Holcus lan. + + +

Juncus bufonius - - +

Juncus effusus - - +

Leontodon autumn. - - +

Lolium perenne + + +

Plantago lanc. - - +

Plantago major •+ - -
Poa prat. + + +

Poa triv. + + +

Ranuriculus rep. + + +

Rhinanthus angust. - + +

Rumex acetosa + + +

Stellaria spec. - - +

Taraxacum spec. + - -
Trifolium prat. - - +

Aantal soorten: 15 16 21



Bijlage 10.

Experiment 1.
Overzicht van de aan-en afwezigheid van soorten in de vegetatie
van de akker hooien in ,juli in de jaren 1973, 1981 en 1987.

vegetatie vegetatie vegetatie
mei/iuli juli juli

1973 1981 1987

Agrostis stol. + + +
Alopecurus gen. +

Arithriscus sylv. ÷ +

Cardamine prat. + + +

Cerastium font. + + +

Elymus repens +

Epilobium spec. +

Equisetum spec. +

Festuca prat. + + +

Festuca rubra + + +

Holcus lanatus + + +

Juncus effusus +

Leontodon autumn. - +

Lolium perenne + —

Poa pratensis + + +

Poa trivia].is + + +

Polygonum spec. +

Ranunculus repens + + +

Rhinanthus angust. - - +

Rumex acetosa - + +

Rumex obtusif. +

Taraxacum spec. +

Trifolium repens + +

Aantal soorten: 13 16 15



Bijiage 11.

Experiment 1.
Overzicht van de aan-en agwezigheid van soorten in de vegetatie
van de akker hooien in september in de jaren 1973, 1981 en 1987.

vegetatie vegetatie vegetatie
1973 1981 1987

mei/juni juli aug.

Agrostis spec. + + +

Alopecurus gen. + +

Cardamine prat. + +

Cerastium font. + + +

Cirsium arvense +

Cynosurus spec. +

Elymus repens +

Festuca prat. + + +

Festuca rubra + + +

Holcus lanatus + + +

Holcus mollis +

Lolium perenne +

Plantago lane. +

Poa pratensis + + +

Poa trivialis + + +

Potentilla anser. - + +

Ranunculus repens + + +

Rhirianthus angust. - + +

Rumex acetosa + + +

Rumex obtusif. +

Rumex crispus + +

Taraxacum spec. + +

Trifolium repens + +

Urtica dioica +

Aantal soorten: 17 19 12



Biilage 12.

Experiment 1.
Overzicht van de aan-en afwezigheid van soorteri in de vegatie van
de akker hooien in september in de jaren 1973, 1981 en 1987.

vegetatie vegetatie vegetatie
1973 1981 1987

mei/iuli juli aug.

Alopecurus gen. +

Cardamine prat. + -
Cerastium font. + -
Cirsium arvense + +

Elymus repens +

Epilobium spec. + +
Festuca prat. -

Festuca rubra + +

Galeopsis tetra. - - ÷

Heracleum sphond. - - +

Ho].cus lanatus + + +

Lolium perenne +

Plantago major +

Poa pratensis + + +

Poa trivialis + +

Polygonum persic. - + -
Ranuncu].us acris + - -
Ranunculus repens + + +

Rubus spec. - + +

Rumex acetosa + +

Rumex crispus + +

Rumex obtusif. + +

Taraxacum spec. + -
Urtica dioica - +

Aantal soorten: 17 12 11



Biilage 13.

Experiment 2.
Overzicht van de aan-en afwezigheid van planten in de vegatie van
de in lang beheer zijnde akker hoolen in juli in de jaren 1973,

1980 en 1987.

vegetatie vegetatie vegetatie
1973 1980 1987

mei/juli juni jurii

Agrostis can. + +

Agrostis capp. + + +

Agrostis stolon. +

Anthoxanthum od. + + +

Carex curta + + +

Carex nigra + + +

Carex ovalis +

Carex pariicea + +

Cirsium palustre + +

Festuca rubra + + +

Holcus lanatus +

Hydrocotyle vuig. + + +

Juncus effusus + + +

Lotus uliginosus +

Luzula campestris +

Luzula multiflora ÷

Poa pratensis + +

Petentilla erecta - +
Ranunculus flam. + -
Ranunculus repens +

Rumex acetosa + + +

Viola palustris + + +

Aantal soorten: 15 16 15



Bijiage 14.

Experiment 2.
Overzicht van de aan-en afwezigheid van soorten in de vegetatie
van de in lang beheer ziinde akker maaien in juli in de jaren
1973, 1979 en 1987.

vegetatie vegetatie vegetatie
1973 1980 1987

mel/juli mei juni

Agrostis cap. + + +

Anthoxanthum odor. + + +

Anthriscus sylv. +

Cardamine prat. + + +

Carex ovalis +

Cerastium font. +

Cirsiuin pal. +

Festuca prat. +

Festuca rubra + + +

Galium pal. +

Holcus lan. + + +

Juncus effusus + +

Lotus uliginos. +

Luzula campest. +

Poa pratensis + + +

Poa trivialis + + +

Ranunculus acris +

Ranunculus repens + + +

Rumex acetosa + + +

Viola palustris +

Aantal soorten: 17 10 13



Bijiage 15.

Experiment 3.
Overzicht van de san- en afwezigheid van soorten in de vegetatie
van de akkers LHJ en KHJ in juli 1987.

vegetatie vegetatie
akker LHJ akker KHJ
juli 1987 juli 1987

Agrostis canina + -
Agrostis cap. + -
Agrostos stolon. - +

Anthriscus sylv. - +

Cardamine prat. - +

Carex curta + -
Carex nigra + -
Carex ovalis + -
Carex panicea - -
Cerastium spec. - +

Cirsium palustre + -
Festuca prat. - +

Festuca rubra + +
Holcus lanatus - +

Hydrocotyle vuig. + -
Juncus effusus + +

Leontodon autumn. - +

Luzula campestris + -
Luzula multifi. + -
Poa pratensis - +

Poa trivialis - ÷
Folygonum spec. - +
Potentilla erects + -
Ranunculus flam. - -
Ranunculus repens - +
Rumex acetosa + —

Viola palustris + -

Aantal soorteri: 14 13



Bijiage 16.

Experiment 3.

Overzicht van kenmerkende soorten van heischrale graslanden
vo].gens Everts, Grootjans en De Vries (1984).

Pedioularis sylvatica
Gentiana pneumonanthe
Orchis maculata
Nardus stricta
Festuca ovina
Molinia caerulea
Potentilla erecta
Galium hercynicum
Carex pilulifera
Juncus squarrosus

Calluna vu].garis
Luzula campestris
Erica tetralix
Deschampsia flexuosa
Hieracium laevigatum
Hieracium umbellatum
Polygala spec.
Arnica montana
Salix repens
Genista anglica


