
D 461 

De 'b,estuivingsoecologie 

van 

P "byteuma Irîigrum& 

Phyte"um,q, s:p.ic:atum 

1989 

C.van den Brand 



De bestui'vingsoecologie 

van 

·Phyteuma 
Phyte'uma 

Digrum & 
spicatum 

1989 

c. van den Brand 

Rijksuniversiteit Groningen 
Bibliotheek Biologisch Centrum 
Kerklaan 30 - Postbus 14. 
. 9750 !-I ti.. HAHEN 



DOCTORAAL VERSLAG/SCRIPTIE 

Vakgroep Plantenoecologie R.U.G. 

Biologisch Centrum 

Haren (Gn). 

~octoraalverslagen/scripties van de Vakgroep Plantenoecologie 

zijn interne rapporten, dus geen officiële publicaties. 

De inhoud varieert van een eenvoudige bespreking van onder

zoeksresultaten tot een concluderende discussie van gegevens 

in wijder verband. 

De conclusies, veelal slechts gesteu~d door kortlopend onder

roek, zijn meestal van-voorlopige aard en komen voor rekening 

van de auteur(s). 

Overname en gebruik van gege~sslechts toegestaan na overleg 

met auteur(s) en/of Vakgroepbestuur. 

Hijl~stlniversiteit Croningen 
Bibliotheek Eliologisch Centrum 
"'erkl""" ~)O pOirlbus 14 
~\.. , 0. Ct I I '-

. 9' '-.r) AA H,i\J([;:'N 



INHOUD 

1 . 
2. 
3. 
3.1. 
3.1.1. 
3.1.2. 
3.1.3. 
3.2. 
3.2.1. 
3.2.2. 
3.3. 
3.3.1. 
3.3.2. 
3.4. 

3.4.1. 
3.4.2. 
3.5. 
3.6. 
3.6.1. 
3.7. 
3.7.1. 
3.8. 
3.8.1. 
3.9. 
3.9.1. 
3.9.2. 
3.9.3. 
3.10. 
3.10.1. 
3.10.2. 
3.10.3. 

3.10.4. 

1 

pag. 
INLEIDING· .""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4 
VRAAGSTELLING """"""""""""""""""""""""""""""""""""" 4 
MATER I AAL EN METHODEN ............•................ 5 
DE STANDPLAATSEN EN HUN OMVANG .................... 5 
Phyteuma n ig r-um """""""""""""""""""""""""",,"""""""" 5 

Phyteuma spicatum """"""""""""""""""""""""""""""""" 5 
Phyteuma nigrum en Phyteuma spicatum ....•......... 5 
DE WAARNEMINGSPLOTS EN - RAAIEN EN HUN DICHTHEDEN. 5 
Phyteuma nigr-um .......•......••...•.•............. 5 
Phyteuma nigrum en Phyt~uma spicatum ......•....... 6 
DE BLOEIAAR ...•.•.•...............•.............. 6 
P hy teuma ni g r-um """""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6 

Phyteuma spicatum """""""""""""""""""""""",,"""""""" 7 
BLOEMONTWIKKELING EN DUUR VAN DE BLOEI VAN EEN 
BLOEM """""""""""""""""""""""""""""""".""""""""""""" 7 
Phyteuma nigr-um """""""""""""""""""""""""",,"""""""" 7 
Phyteuma spicatum ........................•........ 7 
DE RECEPTIVITEIT VAN HET STIGMA BIJ PHYTEUMA NIGRUM 7 
DE VORM VAN HET ST I GMA . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. 7 
Phyteuma nigrum & Phyteuma 
HET AANTAL OVULA PER BLOEM 

spicatum """"""""""""""" 

Phyteuma nigrum & Phyteuma spicatum .............. . 
DE BLOEM KLEUR EN KLEUR VAN DE POLLEN ............. . 
Phyteuma nigrum & Phyteuma spicatum •.............. 
NECTAR .••..•••..•...•.••• " .•• " •. "" •.••.•• "." •. " .. " 
Het volume en de suikerconcentratie 
De produk tie ."."."" .. ""."."" .... " ... "."" .. " .. " .. "" 
De standing cr-op ... " ..... ""." ....... " ... "" .. ""."." 
HET INSECTENBEZOEK •.....................•......... 
Het bezoek in de plots en raaien •................. 
De frequentie van het bezoek inde plots en raaien. 
De bezoek- en handelingsduur van bezoekende 
insekten in de plots en raaien ................... . 
De verplaatsing van de hommels tussen de plots 

7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 

9 

en r-aal.en .""" ...... """ .. """"." .. """ ... """"" ... "".. 10 
3.10.5. Het insektenbezoek aan Phyteuma op de andere groei-

plaatsen."" ... "."." .•... "."" .. ""."." ....•.. " ... " .. 10 
3.10.6. Het bezoek van Phyteuma-bezoekende insekten aan 

ander-e plantensoor-ten ..............•..•........... 
3.11. HET TRANSPORT VAN POLLEN 

10 
10 

3.11.1. Het voorkomen van pollen op het lichaam van 

3.11.2. 

3.11.3. 
3.11.4. 
3.12. 
3.13. 

bezoeker-s ... " ..•. ""." ...•....•......... "." ...... ". 10 
Samenstelling van de pollenklompjes van bezoekende 
insekten .............•......•......•....•.....•... 11 
De hoeveelheid pollen op het stigma ..............• 11 
De consumptie van pollen door zweefvliegen ........ 11 
DE ZAADZETTING "." •.. "" ..... ".""""." ..... ""." .. "" .. 12 
VERWERKING VAN DE GEGEVENS ....•....•.............. 12 



4. 
4.1. 

4.2. 
4.2.1. 
4.2.2. 

4.3. 
4.3.1. 
4.3.2. 
4.4. 
4.4.1. 
4.4.2. 
4.5. 
4.5.1. 
4.5.2. 
4.6. 
4.6.1. 
4.6.2. 
4.7. 
4.7.1. 
4.7.2. 
4.7.3. 
4.8. 
4.8.1. 
4.8.2. 
4.9. 
4.9.1. 
4.9.1.1. 
4.9.1.2. 
4.9.1.3. 
4.10. 
4.10.1. 

2 

RESUL TATEN ................................................................................ 13 
DE OMVANG VAN DE POPULATIES VAN PHYTEUMA NIGRUM & 
PHYTEUMA SP I CATUM ...................•............. 13 
DE DICHTHEDEN IN DE WAARNEMINGSPLOTS EN -RAAIEN 13 
Phyteuma nigr-um ...................................................................... 13 
Phyteuma nigrum en Phyteuma spicatum op een geza
menlijke groeiplaats in Hortus de Wolff, Haren .... 16 
DE BLOE I AAR .............................................................................. 17 
Phyteuma nigrum ...................................................................... 17 
Phytema spicatum .................................................................... 17 
BLOEMONTWIKKELING EN BLOEIDUUR VAN DE BLOEM ....... 18 
Phyteuma nigrum ...................................................................... 18 
Phytema spicatum .................................................................... 19 
DE RECEPTIVITEIT VAN HET STIGMA ..........••..•.... 21 
Phyteum~ nigr-um ...................................................................... 21 
Phytema spicatum .................................................................... 21 
DE VORM VAN HET ST I GMA .............•.......•...... 21 
Phyteuma nigr-um .... . , ........................................................... .... 21 
Phytema spicatum .................................. 21 
HET AANTAL OVULA PER BLOEM ......•.•............... 21 
Phyteuma nigr-um ............................................ 21 
Phytema spieatum ............................. "." .. 22 
Het aantal ovula op de verschillende groeiplaatsen 22 
DE BLOEMKLEUR EN KLEUR VAN DE POLLEN .•............ 23 
Phyteuma n ig rum .... "." ... " ...... " .. " ..... "........ 23 
Phytema spieatum .. " .......... " ....•.............. " 23 
NECTAR •.•..•..•....•..•• """....................... 23 
Het volume en de suikerconcentratie ...•........... 23 
Phyteuma nigrum ................................... 23 
Phytema spieatum ...............•.................. 24 
De standing erop .................................. 25 
HET INSECTENBEZOEK .................••...•......•.. 26 
Het bezoek in de plots en raaien •................. 26 

4.10.1.1.Phyteuma nigrum ...........•.....................•.. 26 
4.10.1.2.Phytema spicatum ( en Phyteuma nigrum ) ........... 31 
4.10.1.3.Het verband tussen de dichtheid van Phyteuma nigrum 

en het bezoek van Bom bus en Rhingia bij hoge en 
lage dichtheden van Phyteuma nigrum .............. 31 

4.10.2. De gemiddelde duur van het bezoek aan een bloeiende 
aar van de verschillende soorten bezoekers ........ 33 

4.10.2.1.De bezoekduur ........................•............ 33 
4.10.2.2.Tijd per handeling ...............•................ 34 
4.10.2.3.Doel van de handelingen in de plots met Phyteuma 

nigrum .......•................... " ....•........•.. 36 
4.10.3. Verplaatsingen van hommels tussen de plots en 

raaien van Phyteuma nigrum ........•........•.....• 37 
4.10.3.1.Verplaatsingen op een dag ......................... 37 
4.10.3.2.Verplaatsingen na meerdere dagen .....•••.......... 37 
4.10.4. Het insektenbezoek op de overige groeiplaatsen .... 38 
4.10.4.1.Phyteuma nigrum .......•........................... 38 
4.10.4.2.Phytema spicatum .......••......................... 38 
4.10.5. Het bezoek van Phyteumabezoekende insekten aan 

andere plantensoorten .................•........... 39 
4.10.5.1.Phyteuma nigrum .......... " •.... " ..•.... " .. "" ..•.•• 39 
4.10.5.2.Phytema spicatum ...•.•....•........•..•........... 39 
4.10.5.3.De effectiviteit van de bezoekers als bestuiver ... 39 
4.11. HET TRANSPORT VAN POLLEN ...............•.......... 41 
4.11.1. Pollen op het lichaam van bezoekers •.....•........ 41 
4.11.1.1.Phyteuma nigrum ............................•.....• 41 
4.11.1.2.Phytema spicatum •...•.•.....•.•••.•.•........•.... 43 



4.11.2. 

4.11.2.1. 
4.11.2.2. 
4.11.2.3. 
4.11.3. 
4.11.3.1. 

3 

Samenstelling van de pollenklompjes van bezoekende 
ir.sek ten .,."".,,, •• ,,.,,,,,.,.,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,, . .,.,,,,,,,.,,, . .,,,.,,, 45 
Phyteuma nigr-um ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 45 
De pollenklompjes tijdens de waarnemingen ......... 47 
Phytema spicatum .,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,, 48 
Po 11 en op het s·tigma .,,,,,,,,,.,,,.,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 52 

Phyteuma nigr-um """",,""""""" .'.",,""""""""""""""""""" 52 
4.11.3.1.1.Soorteigen en soortvreemde pollen ....•............ 52 
4.11.3.2. Phyteuma spicatum ........•........................ 53 
4.11.4. Pollenconsumptie door Rhingia campestris .......... 55 
4.11.4.1. Inleiding ..•.••.••....••..•.••.••.•••.•..•.••.••.. 55 
4.11.4.2. Geslachtsverdeling van Rhingia's op Phyteuma ...... 55 
4.11.4.3. Inhoud van het darmkanaal bij de verschillende 

4.12. 
4.12.1.1. 
4.12.1.2. 

4.12.1.3. 

4.12.1.4. 
4.12.2. 
4.12.3. 
4.12.3.1. 
5. 
5.1. 
5.1.1. 
5.1.2. 
5.2. 
5.2.1. 
5.2.2. 
5.2.3. 

5.2.3.1. 

5.2.3.2. 
5.2.4. 

5.2.4.1. 

5.2.4.2. 
5.5. 
5.5.1. 

5.5.2. 

5.5.3. 
5.6. 

5.6.1. 
5.6.2. 

5.6.3. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

geslachten""" .. """"""""""""" .. " .. """"""""" .. """""""""" 55 
DE ZAADZETTING ................................ " .... 56 
Phyteuma nigr-um """"""""""" .. """"" .. """""" .. """""""""" 56 
De gemiddelde natuurlijke zaad zetting en de 
verschi llen tussen de groeiplaatsen ............... 60 
Het verschil tussen natuurlijke bestuiving en 
bestui v ing met hu 1 p """"""""""""" .. """"""""" .. """""" 60 
Phyteuma nigrum Hohndal ........................... 61 
Phytema spicatum """""""""" .. """""" .. """""""""""""""" 61 
Het gemiddelde aantal zaden per vrucht en per aar . 62 
Phyteuma nigrum en Phyteuma spicatum •............. 62 
CONCLUS I ES ......................................... 64 
DE BLOEMEN EN DE BLOEIAREN VAN DE RAPUNZELS ....... 64 
Phyteuma nigr-um ••••••••••• " ••••••••••••••••••••••• 64 
Phyteuma spicatum ............................. "." •• 65 
HET BEZOEK .......................................... 66 
Phyteuma nigr-um ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 66 
Phyteuma spicatum en de intermediire Phyteuma's ... 67 
De effectiviteit van de bezoekers bij de bestuiving 
van Phyteuma nigrum ............................... 68 
Pollen op het 1icham van de bezoekers van een grote 
locatie Phyteuma nigrum ........................... 67 
De overdracht van pollen ... ~ ...................... 69 
De effectivit~it van de bezoekers bij de bestuiving 
van Phyteuma spicatum .........•................... 70 
De pollen op het lichaam van de bezoekers van 
Phteuma spicatum .................................• 70 
De overdracht van pollen .......................... 71 
DE ZAADZETT I NG .................................... 72 
De zaadzetting op, de verschillende locaties bij 
Phyteuma nigr-um .................... " ....................... 72 
Het verband tussen het bezoek aan Phyteuma nigrum 
in de plots en de zaadzetting ........•............ 73 
De zaadzetting bij Phyteuma spicatum .............. 74 
DE ROL VAN ANDERE PLANTENSOORTEN VOOR DE BEZOEKERS 
VAN PHYTEUrvl ••• • • • .. • • • • • • • • .. • .. • • • • • • • • • • .. • • • • • • .. ... 74 
De bezoekers van Phyteuma nigrum .....•......••.... 74 
Het bezoek van Bombussoorten aan Rhinanthus tussen 
en bij Phyteuma nigrum .............•.............. 75 
Bezoekers van Phyteuma spicatum 75 
DISCUSSIE ......................................................... 77 
SAMENVATT I NG ..................................................... 84 
SUGGEST I ES VOOR VERDER ONDERZOEK .................. 85 
LITERATUUR .................................................. 86 
BIJLAGEN ................................... ' .................... 90- 116 

- . -



- , -
4 

1 • I NLE I DING 

Phyteuma nigrum F.W.Schmidt, de Zwarte rapunzel en Phyteuma 
spicatum L., de Witte rapunzel, behoren tot de Campanulaceae. 
Het zijn meerjarige kruiden die in Nederland zeldzaam ( P.nigrum 
en zeer zeldzaam zijn ( P.spicatum )( Weeda, 1989 ). 
In het stroomdal van de Drentsche A komt Phyteuma nigrum op 
diverse plaatsen voor in populaties van verschillende omvang. 
De populaties zijn in de afgelopen decennia kleiner geworden en in 
aantal afgenomen ( mond.med.E.Boerrigter ). Het kleiner worden en 
fragmenteren van de populaties kan gevolgen hebben voor de 
oecologie van de plant ( van Andel et al., 1988; OUborg, 1988 ) en 
zijn anthecologie ( Jennersten, 1988 en verwijzingen erin). 
De bestuiving en zaadzetting van o.a. Phyteuma nigrum en Phyteuma 
spicatum in relatie tot de populatiegrootte, werd onderzocht door 
A.Hagedoorn in '88 ( Hagedoorn, 1989 ). Bij het lopend onderzoek 
van E.Boerrigter bij de vakgroep plantenoecologie van de R.U.G., 
getiteld: 'Minimum voorwaarden voor overleving van populaties van 
Phyteuma nigrum en Primula vulgaris' , zou als onderdeel ervan meer 
aandacht besteed worden aan de bestuiving en zaadzetting van 
Phyteuma nigrum in grote en kleine populaties en waren een groot 
aantal waarnemingen op meerdere plaatsen in korte tijd noodzake
lijk. In dit doctoraalonderzoek zijn een deel van de waarnemingen 
en metingen ondergebracht, die in verband met het bovengenoemde 
onderzoek van voorwaarden voor overleving van populaties van 
Phyteuma nigrum noodzakelijk waren. 
Daarnaast is aandacht besteed aan de rol die andere planten
soorten spelen voor de Rapunzel bezoekende anthofiele insekten. 
Dit om inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen bezoekers, 
Rapunzel en overige flora op de groeiplaatsen. De overige flora 
kan door competitie en facilitatie invloed hebben op de bestuiving 
( Rathcke, 1983 en verwijzingen daarin ). 
Het competitie-element werd aangeroerd door Weeda 1989), die 
veronderstelde dat dit bij de bestuiving van de Zwarte - en Witte 
rapunzel mogelijk een rol speelde en had bijgedragen tot verschui
vingen in het voorkomen van Phyteuma nigrum en Phyteuma spicatum. 
Om de bestuiving van de beide Rapunzels te kunnen bestuderen, werd 
besloten tevens aandacht te besteden aan de bestuiving van de 
Witte rapunzel op een groeiplaats met de Zwarte rapunzel en op 
een groeiplaats zonder de Zwarte rapunzel. 

2.VRAAGSTELLING 

De voor het onderzoek geformuleerde vraagstelling is meervoudig en 
luidt als volgt: 

a. Wat is de rol van de karakteristieken van de 
standplaats ( dichtheid bloeiaren, grootte en 
ligging van de standplaats ) bij de bestuiving 
en zaadzetting van Phyteuma nigrum. 

b. Wat is de invloed van tegelijktijdig bloeiende 
andere plantensoorten op de bestuiving en zaad
zet~ing van Phyteuma nigrum. 

c. Wat zijn bij de bestuiving van Phyteuma nigrum 
en Phyteuma spicatum de overeenkomsten, de 
.verschillen en mogelijke interacties. 
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3. MATERIAAL EN METHODEN 

3.1. DE STANDPLAATSEN EN HUN OMVANG 

3.1.1. Phyteuma nigrum 

De waarnemingen aan P.nigrum zijn verricht op lokaties in het 
stroomdallandschap van de Drentsche A ( zie bijlage la) en het 
dal van de Boekelooerbeek bij Delden in Twenthe ( bijlage lb ). 
Voor een populatie groeiend in een bos werd enig materiaal uit het 
Hohndal in Belgisch Limburg verkregen ( zie bijlage lc ). 
Zie voor de omvang van de populaties bijlage 2a. 

3.1.2. Phyteuma spicatum 

De bestudeerde P.spicatum groeide op de oevers van de Chaamse beek 
in Noord-Brabant ( zie bijlage ld ) en in Hortus de Wolff in Haren 
( Groningen ). Zie voor de omvang van de populaties bijlage 2b. 

3.1.3. Phyteuma nigrum en Phyteuma spicatum 

In de Hortus in Haren groeiden aan de rand van de groeiplaats van 
Phyteuma spicatum enige exemplaren Phyteuma nigrum. Op deze plaats 
groeiden ook Rapunzels met een intermediaire bloemkleur. 

3.2. DE WAARNEMINGSPLOTS EN - RAAIEN EN HUN DICHTHEDEN 

3.2.1. Phyteuma nigrum 

In de lokatie 'Populierenlaan' in het gebied van de Drentsche A 
werden waarnemingsplots en -raaien uitgezet Na een korte 
inventarisatie van bekende groeiplaatsen Was bepaald dat het hier 
de grootste aaneengesloten groeiplaats voor het seizoen '89 
betrof. Dichtbij de plots werden drie groepjes Phyteuma omhuld 
door een vitragekooi om insectenbezoek uit te sluiten. Na het 
einde van de bloei in de meeste plots bij de Populierenlaan, werd 
in de lokatie 'Vijfbomen' in een op dat moment in bloei gekomen 
groep Phyteuma's een nieuw plot uitgezet. 
De plaats van de plots en raaien werd bepaald door de verschil
lende dichtheden van de Rapunzel. Ook werd een plot (plot D) 
gekozen op een plek waar tegelijk met de Zwarte rapunzel de Grote 
Ratelaar, Rhinanthus angustifolius bloeide. 

Plot A,D,E en Vijfbomen Waren 2m2 groot, plot B en C lm2. 
Plot A, B en C lagen naast een greppel. Plot D lag aan de zuidkant 
van wilgenbosjes langs een greppel. Plot E , Vijfbomen en de 
kooien lagen op wat hogere delen tussen de greppels. 
Raai A, B en C waren O.7m breed en lOm lang. Raai A en Blagen 
langs dezelfde greppel als van Plot A,B en C. Raai C lag langs 
dezelfde wilgenbosjes als van Plot D. (zie ook bijlage la) 

»> 
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De dichtheden in plot A, D en E erden op iedere aarnemingsdag
bepaald door tellen van: alle bloeiende aren, bet aantal bloeiende
bloemen op de aren en bet gedeelte manliike bloemen daarvan.
In plot B erden alle bloeiende aren geteld en erd in een
steekproef van 25 aren bet aantal manliike en vrouwlijke bloemen
geteld. In plot C erden alle bloeiende aren geteld. De dichtheden
van manlijke en vrouwlijke bloemen in plot B werden berekend met
gebruikmaking van de steekproef, de dichtheden in plot C, welk
plot vriiwel identiek was aan plot B, werden met behuip van
dezelfde steekproef berekend. In de raaien werd het aantal bloei—
ende aren geteld. Bij berekening van de dichtheden van de bloei—
ende bloemen kon voor raai A gebruik gemaakt worden van mtingen
in plot A; plot A was gedeelteliik in raai A gelegen. Voor de
dichtheden in raai B kon gebruik gemaakt worden van metingen van
het in raai B gelegen plot B. In alle raaien en plots werd het
aantal niet—bloelende (met bloemknoppen) en uitgebloeide aren
geteld.
In plot D werd bet aantal bloeiende Rhinanthus aren en bloemen
geteld

De dichtheden werden als volgt bepaald:

Dichtheid bloeiende aren/m2 (Da)= aantal bloelende aren / opper
viak in m2.

Dichtheid bloemen/m2 (Db) gemiddeld aantal bloemen per as x
aantal assen / opperviak in m2

Dichtheid manlijke bloemen (Dm) = gem.aantal mannelijke bloemen
per as x aantal assen / opper
vlak in m2.

3.2.2 Phyteuma spicatum en Phyteuma nigrum

Bii waarnemingen op een gezamenliike groeiplaats van de Rapunzels
in de Hortus werden twee plots uitgezet van 3xlm.
De dichtheid van de bloelende aren werd op dezelfde wijze berekend
als bij P.nigrum. De dichtheden van de bloemen en de manlijke
bloemen werden bepaald door een steekproef te nemen van enige aren
in de plots die vanaf een pad bereikbaar waren. Met behuip van de
uitkomsten van de steekproef werden de dichtheden van bloelende
bloemen en manlijke bloemen in de plots berekenend op dezelfde
wijze als bij P.nigrum.

3.3 DE BLOEIAAR

3.3.1. Phyteuma nigrum

Tijdens waarnemingen in het veld werden aantekeningen gemaakt van
de plaatsing van de bloemen op de as en de ruimte tussen de
bloemen onderling.
In bet Hohndal werden in bet veld van 28 aren het totale aantal
bloemen per aar geteld ( knop, bloem en uitgebloeid ). Voor de

locatie Populierenlaan en de Vij-fbomen werd in het laboratorium
aan de hand van 52 verzamelde uitgebloeide bloeiaren de lengte van
de aar en bet totale aantal bloemen vastgesteld.
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3.3.2. Phyteuma spicatum

Op beide groeiplaatsen erden in een deel van de populaties van
25 aren het totaal aantal bloemen geteld. Oak erd gekeken naar de
plaats van de bloemen op de as. In Valkenberg erden tevens
9 uitgebloeide aren verzameld, waarvan later de bloemen werden
geteld.

3.4. BLOEMONTWIKKELING EN DUUR VAN DE LOEI VAN EEN BLOEM

3.4.1. Phyteuma nigrum

Doordat de bloei van de bloemen op de aar onderaan begint en zich
spiraalvormig naar boventoe verplaatst, kan op een aar met bloemen
in alle stadia de ontwikkeling van een bloem in de tijd gerecon—
strueerd worden. Voor de reconstructie werd gebruik gemaakt van
tien bloelaren uit het Hohndal en tien — uit de groeiplaats bij
de Populierenlaan.
De duur van de bloel en van de verschillende stadia van de bloem
werd gemeten door op meerdere bloeiaren in een tuin in Assen
bloemen te merken met een niet—schadelijke verf. Vervolgens werden
op regelmatige tijden aantekeningen gemaakt van de ontwikkeling
van de gemerkte bloemen. De procedure werd herhaald toen het weer
verslechterde ( lagere temperaturen en regen

3.4.2. Phyteuma spicatum

In het veld werd gekeken of de ontwikkeling van de bloem zoals die
was gevonden bij P.nigrum, overeenkwam. met die van P.spicatum.
De duur van de bloei werd niet gemeten.

35. DE RECEPTIVITEIT VAN HET STIGMA BIJ PHYTEUMA NIGRUM

De receptiviteit van het stigma bij P. nigrum werd bepaald door de
stamper in een 107. Waterstofperoxide oplossing te dompelen en
meteen onder een binoculair de plaats en mate van gasontwikkeling
te bepalen ( naar Stelleman, 1982 ). Hierbij werd vooral gekeken
naar de plaats waar de hoogete activiteit viel waar te nemen.

3.6. DE VORM VAN HET STIGMA

3.6.1. Phyteuma nigrum & spicatum

In ledere groep Rapunzels werd gekeken naar de vorm van hot
stigma, waarbij de aandacht uitging naar do mate van kromming van
do stigmalobben. Do kromming van do lobben werd beschreven of
vastgelegd m.b.v. tekeningon.
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3.7. HET NTL OVUL PER BLOEM

3.7.1. Phyteuma nigrum & spicatum

Voor het bestuderen van de zaadzetting ( zie 3.12 ) erden
vruchten verzameld op alle onderzochte standplaatsen.
Verzamelen vond plaats, viak voordat de vruchten nip aren en
open gingen. Van een aar erden 4 tot vruchten verzameld, geen
van allen van de top van de aar. Het aantal aren aarvan erd
verzameld hing at van de grootte van de populatie; in grote
populaties erd van 20—25 aren verzameld, in kleine populaties
zoveel als mogeliik. In de locaties Populierenlaan en Vijfbomen
erden van vhf aren op dnie hoogtes drie vruchten verzameld.
Bovenop de aar verd telkens uit de allerbovenste zes a negen
vruchten verzameld. In een aar erd van onder naar boven telkens
drie vruchten verzameld. In Valkenberg erden op P. spicatum van
negen aren op dnie hoogtes tee vruchten verzameld.
Onder een binoculair erden per vrucht het aantal zaden en ovula
geteld. De som van beiden gaf het aantal in de bloem aanezige
ovula.

3.8. DE BLOEMKLEUR EN KLEUR VPN DE POLLEN

3.8.1. Phyteuma nigrum & spicatum

Voor de bloemkleur erden als standaardkleuren gebruikt: de
zuivere auberginekleur zoals gevonden in de groeiplaats bii de
Populierenlaan en het creme—it van de Witte rapunzel in de groep
planten bii de vijver in de Hortus. flle bloemen erden met deze

kleuren vergeleken. Bloemen van ver van elkaar verwijderde groei—
plaatsen erden vergeleken door bloeiaren te verzamelen en met at
ater te bewaren in plastic, aardoor ze later op het laboratorium
met elkaar konden orden samengebracht en vergeleken.
De kleur van de pollen erd in alle groepen planten vergeleken met

de kleur van de bloemen op die plek.

3.9. NECTAR

3.9.1. Het volume en suikerconcentratie

De hoeveelheid nectar per bloem erd bepaald door met een 2 micron
capillair de nectar uit de bloem op te zuigen en vervolgens te
meten hoeveel mm zich in het pipet beyond. De hoeveelheid in
microliters erd bepaald door het aantal mm te vermenigvuldigen
met tee en te delen door de lengte van het pipet (32 mm).

Bii hetverkrhigen van voldoende nectar tijdens de metingen
(minimaal 4Jnm in de capillair ) erd de suikerconcentratie
bepaald 'm.b.v. een B & S refractometer.

3.9.2. De produktie

In de kooien bii de Populierenlaan erd de productie van nectar
bepaald in zoveel mogeliik dezelfde bloeiaren die bii iedere
meting d.m.v. van het opzuigen van de nectar erden geleegd.

Bii Phyteuma spicatum in de Hortus erden op een dag enige aren
omhuld met een zakie van vitragestof om bezoek buiten te sluiten.

Voor het omhullen was bij metingen geen nectar gevonden.Na een
bepaald aantal uren kon aldus de nectanproduktie gemeten worden.
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3.9.3. De 'standing—crop'

In de plots en raaien werd op aarnemingsdagen enige malen per dag
in een steekproef van bloeiaren de aanzige nectar en de
suikerconcentratie ervan gemeten ( bii voldoende nectar in de
pipet ).
Net behuip van de dichtheden ( zie 3.2. ) op de bewuste dagen kon
de standing crop van een totale groep planten in een plot of raai
berekend orden.

3.10. HET INSECTENBEZOEK

3.10.1. Het bezoek in de plots en raaien

Op aarnemingsdagen erden In de plots in een random volgorde
aarnemingen van 15 minuten gedaan, aarbiJ erd genoteerd: de
soort insect, hoeveel bloeiaren erden bezocht en elke hande—
lingen erden verricht. Wanneer gezien erd dat de bezoeker
pollenklompies in de corbiculae meedroeg, erd hiervan grootte en
kleur genoteerd.
In deraaien erd zoveel mogelijk om het uur tiidens een ca. 2
minuten durende aarneming soort, aantal en het edrag van
bezoekende insecten genoteerd. De aarnemingen in de raaien geven
door het grote opperviak at ordt bestreken en de regelmaat van
de aarnemingen aanvullende informatie over het bezoek op de
locatie.

3.10.2 De frequentie van het bezoek in de plots en raaien

De frequentie ( F ) van het bezoek per plot ( Fp ) van een soort
insect ( s ) per vierkante meter per uur ( Fp.s ) verd als volgt
berekend: Fp.s ( x/ * 4 ) / o
aarbij x= aantal bezoeken van de soort tijdens aarnemingen,
w aantal aarnemingen, o= opperviak plot in m2.
De frequentie van bezoek per bloeiaar per soort ( Fa.s ) erd
bepaald door: Fa.s= Da / Fp.s ( zie voor Da: 3.2.1 ).

De frequentie van het bezoek in de raaien erd op overeenkomstige
ijze berekend.

3.10.3. De bezoek— en handelingsduur van bezoekende insekten
in de plots en raaien

Enige malen erden verschillende soorten insecten gevolgd bij hun
bezoek aan Phyteuma. Tijdens het bezoek erd het aantal bezoeken
aan een aar, het aantal en soort handelingen op een aar en de
totale tiidsduur van het bezoek in seconden genoteerd. De bezoek—
duur per aar erd berekend door de tiidsduur te delen door het
aantal bezoeken aan een aar. De vliegtiid tussen de aren erd in
sommige gevallen meegerekend bij bet bezoek aan de aren. Deze
vliegtijd maakt een fractie uit van de bezoektiid door de relatief
snelle verplaatsing van de bezoekers en door bij grotere verplaat—
singen tussen niet—naburige aren de aarneming af te breken.
De handelingsduur erd berekend door per bezoekende soort bet
totaal aantal handelingen te delen door de duur van alle bezoeken
tiidens de handelingen. De duur van het nectar verzamelen erd
berekend door gebruik te maken van aarnemingen Jaarbii alleen
nectar erd verzameld. >>>
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De duur van de handeling pollenverzamelen erd berekend door bij
aarnemingen met zowel pollen als nectar verzamelen de eerder
berekende duur van het nectar verzamelen af te trekken van de
totale duur van alle handelingen.

3.10.4. De verplaatsingen van hommels tussen de plots en raaien.

Teneinde hommels in de ruimte en tijd te kunnen volgen bij hun
verplaatsingen bij het bezoek aan Phyteuma, erden op teetal data
een dertigtal hommels gevangen en voorzien van merktekens op het
thora><, in de vorm van verfvlekken in verschillende patronen en
kleuren. Dok erden hommels gemerkt met genummerde Opalith—Form—
pl'ttchen, in de imkerij gebruikt voor het merken van koninginnen.
Dc genummerde Opalith—plttchen erden in het begin met de biigc—
leverde him opgeplakt. Om te voorkomen dat de plaaties tijdens
het drogen van de him konden orden afgcpoetst erd later
ovcrgegaan op het gebruik van een snel hardende kontaktlijm.
Wanneer bij waarnemingen in de plots of bij zoektochten tussen de
plots de gemerkte dieren erden teruggezien, erden plaats en
eventuele bijzonderheden genoteerd.

3.10.3. Het insektenbezoek aan Phyteuma op de andere groeiplaatsen
groeiplaatsen zonder aarnemingsplots of —raaien

Bij de Witte rapunzel op beide standplaatsen erden vele aarne—
mingen verricht, die niet direct gericht arcn op de frequentie
van het bezoek. Uit deze aarnemingen kon el een beeld gevormd
orden over het aantal en de soort bezoekers in een bepaalde tiid.

Bij bezoek aan groeiplaatsen van de Zarte rapunzel zonder plots
of raaien aarin de frequentie van het insektenbezoek erd
gemeten, werden toevallige aarnemingen van het —bezoek genoteerd.
In het Hohndal werd op regelmatige ti.iden door de hele ( sub )—
populatie gelopen en het insektenbezoek genoteerd.

3.10.6. Het bezoek van Phyteuma—bezoekende insektcn aan andere
plantensoorten.

Wanneer bezoekers van Phyteuma op andere bloemen erden gesigna—
leerd, erd hiervan aantekening gemaakt. In het gebied van de
plots en raaien bij de Populierenlaan erden bii het in bloei
komen van de daar masaal voorkomende Rhinanthus angustifolius,op
aarnemingsdagen enige malen per dag het aantal en soort bezoekers
geteld, tiidens cen andehing door de Rhinanthus. Hierbij crd
getracht alle bezoekers te ontdekken

3.11. HET TRNSFORT VN POLLEN

3.11.1. Het voorkomen van pollen op het lichaam van bezoekers.

Tiidens druk bezoek in de aarnemingplots erden wihlekeurige be—
zoekers gevangen met een vitragenet, overgebracht in een glazen
buisje en verdoofd met behuip van kooldioxide uit een kurketrekker
naar Kendall & Wiltshire, 1973 ).

De pollen werden van verschillende delen van het lichaam verzameld
door zeer plakkerige glycerine—gelatine (naar Beattie, 1971 ) op
cen speld over het te onderzoeken lichaamsdeel te riJven. >>>
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De gelatine werd ter plekke door verarminj tot een pr-eparaat
vererkt. De preparaten erden later onder de microscoop bekeken,
aarbii soort en aantal van de pollen erden vastgesteld. Voor
dterminatie van de pollen erd gebruik gemaakt van re-ferentie—
preparaten.

3.11.2. - Samenstelling van de pollenklomies van bezoekende

inseten

Bezoekende insecten erden met een net gevangen en overgebracht in
een (

bijen—)koninginnemerkbuisie. Met een speld werden de

pollenklompies uit de corbiculae gehaald en overgebracht in een
papieren wikkel,waarop de kleur van de klompjes bij het verzamelen
werd vermeld. De klompjes werden droog bewaard en later verwerkt
tot preparaten in glycerine—gelatine, nadat de kleur in droge
toestand was vastgesteld en (eventueel) de verhouding in
voorkomen van verschillend gekleurde pollen was genoteerd. B±J de
verwerking tot preparaten werden de klompjes fiingemaakt en

gemengd.
Bij het ontbreken van vervormingen veroorzaakt door afnemen,
transport en bewaren van de nog onverwerkte polenklompies, kon een
enkele maal de volgorde van verzamelen worden vastgelegd door de
positie van verschillend gekleurde pollen in het kiompie te
noteren, waarbij de eerst verzamelde pollen in de top van het mm
of meer druppelvormig klompie waren opgeborgen.
De soort pollen werd in preparaten m.b.v. een microscoop vastge—
steld, waarbii werd getracht bij het pletten van het klompie in
een preparaat de volgorde in het klompie zo weinig mogeliik te
verstoren. De kleur en de volgorde van de pollen onder de micros—
coop werd gerelateerd aan de positie van de gekleurde pollen in
het onverwerkte klompje.
De verhouding tussen de soorten pollen in de overige preparaten
werd bepaald door met een kleine vergroting het preparaat in
aaneensluitende banen te bekijken en een schatting te maken van de
verhoudingen tussen de pollen zoals die in een gereconstrueerd
totaalbeeld naar voren kwam. Dok de verhoudingen in het onver—
werkte klompje werden hiervoor gebruikt, door de kleur van de
pollen te relateren aan de kleur van de pollen in het preparaat.

3.11.3. De hoeveelheid pollen op het stigma

Op enige plaatsen werden een of meerdere malen in het seizoen van
vu-f bloeiaren vier goed geopende stigma's verzameld. De stigma's
kwamen uit bloemen die voldeden aan dezellde voorwaarden zoals
genoemd bij het merken van bloemen voor zaadzetting, zie 3.12.
De stigma's werden ter plekke in glycermne—gelatine tot een
microscopisch preparaat verwerkt. De preparaten werden later onder

de microscoop bekeken. lleen van preparaten waarbii het stigma
opperviak over het gehele oppervlak kon worden bekeken werd het
aantal en soort pollen op het stigma geteld.

3.11.4. De consumptie van pollen door zweefvliegen.

Bii de waarnemingen bleek snel dat grote aantallen zweefvliegen
van de soort Rhingia campestris Moench, waarschiinliik pollen
consumeerden. Din de consumptie vast te stellen werden een twintig—
tal vliegen verzameld en gedood door een overdosis kooldioxide. Na
droging in een kameromgeving werden de Rhingia's bewaard. >>>
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De inhoud van het maagdarmkanaal erd later vastgesteld door de

dieren bij kamertemperatUUr 16 uur in een bY. I<OH oplossing te

dompelen ( naar van der Soot en Srabandt, 1970 ), aardoor de

cuticula week erd en het achterste deel van het maagdarmkanaal

kon worden uitgeprepareerd. Het darmkanaal erd met glycerine—
ge1atin tot een preparaat vererkt, aarin pollen erden
gedeternineerd en geteld. De verhouding tussen verschillende

soorten pollen erd bepaald door met een kleine vergroting het

preparaat in aaneengeslotefl banen te bekiiken en de verhoudingen
te schatten in een gereconstrueerd totaalbeeld.

3.12. DE ZDZETTING

Diverse inalen erden in groepen planten op ca. 20 bloelaren 4 tot

6 bloemn met verf gemerkt. lle bloemen aren in een vroueliik
stadium, hadden zoveel mogeliik dezelfde positi.e op de aar en

aren direct onder de manliike bloemen gelegen ( het aantal

gemerkte bloemen op een aar is afhankeliik van de genoemde

voorwaarden
De heift van de bloemen erd vervolgens eenmaal bestoven m.b.v.
een stiji vol stuifmeel, afkomstig uit een of meerdere planten op
dezelfe groeiplaats en ter plekke geoogst (

bestuiving met huip ).

Pdle bloemen erden vervolgens overgelaten aan bestuiving door

bezoekers, resulterend in bestuiving met huip en natuurliike
bestuiVing. Wanneer de natuurliike bestuiving achterbliift bii de

bestuiving met huip, is de door bezoekers overgebrachte hoeveel—
heid pollen aarschiinhiik de beperkende factor (Bierzychudek,

1981). De vruchten erden 15 tot 22 dagen na het merken geoogst,
aarna de bijna riipe en nog ongeopende zaaddozen onder een

binoculair geopend erden. Het aantal zaden en het aantal niet
ontikkelde ovula erd geteld. Dntikkelde ovula die in ontdkke—
ling achter aren gebleven t.o.v. de zaden maar toch duideliik
verschilden van niet— ontikkelde ovula erden apart genoteerd.
Dmdat niet in alle gevallen as uit te maken of de in ontikkeling
achtergebleven ovula aren te ijten aan 'abortion' of een

onvoldoende ontikkeling door te vroegtiidig oogsten, erden
zaden zoel als ontikkelde ovula gebruikt voor het bepalen van

de zaadzetting.

De zaadzetting ( zz )
per bloem, uitgedrukt in procenten, erd als

volgt bepaald: zz (
aantal zaden + ontwikkelde ovula / aantal

zaden + ontikkelde ovula + niet ontikkelde ovula ) xlOO

Gebruik makend van de zaadzetting per bloem op de diverse locaties
en data en het aantal ovula per bloem ( zie 3.7. )

is het aantal

zaden per vrucht berekend volgens de formule aantal zaden = zz i(

aantal ovula. Het aantal zaden per aar is te berekenen door het

aantal zaden per bloem te vermenigvuldigen met het aantal bloemen

per aar ( zie 3.3.).

3.13. VERWERKINS VN DE SESEVENS

De gegevens erden ver'4erkt m.b.v. Lotusl—2—3 v.2 of Reflex.
Bij de statistische analyse van gegevens erd gebruik gemaakt van

sPSS/Pc+.
Voor de vervaardiging van grafieken erd SlideWrite Plus v.3

gebruikt.
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4. RESULTATEN

4.1. DE OMVANG VAN DE POPULATIES VAN PHYTEUMA NIGRUM & PHYTUMA
SPICATUM

Zie bijlage 2.

4.2. DE DICHTHEDEN IN DE WAARNEMINGSPLOTS EN —RAAIEN.

4.2.1. Phyteuma nigrum

— De dichtheden voor alle plots en raaien op de aarnemingsdagen
zijn eergegeven in biilage 3.—

De dichtheden van de bloeiende aren in de plots ( Da ) ziin

eergegeven in fig.1.
De dichtheden van de manliike bloemen in de plots ( Dm ) zlin

'Jeergegeven in fig.2.
De di.chtheden van de bloeiende aren in de raaien ( Da ) zijn

eergegeven in fig.3.

Phyteuma heeft in Plot B en -C een duideliik hogere dichtheid
van aren en bloemen dan in Plot A, —D en —E.
Het hoogtepunt van de bloei valt bij de aarnemeningen op 22 mel,

dit valt af te leiden uit het aantal mannelijke bloemen, at na
22 mei afneemt, hoeel het aantal bloeiende aren hetzelfde bliift

of lets toeneemt.
De afijkende aarde van het aantal mannellike bloemen in Plot E

op 1 juni ( zie ook fig.4 ) ordt veroorzaakt door het tegeliik—
tijdig in bloei komen van een aantal aren op die datum ( zie ook

hieronder ).

Op bet hoogtepunt van de bloei ziin de dichtheden ( Da ) van de
plots in verhouding tot plot B. Plot C—95/.., Plot E—28.757.,

Plot A—207., Plot D—14.377..

Op 1 juni. ordt de dichtheid (Da) van Plot E even groot als die
van —S en —C, doordat de bloei in plot E langer doorgaat. Hot
einde van de bloei. in plot E heeft hetzelfde verloop als In do
Plot F en —Vijfbomen. Plot F is gelegen naast Plot E en bestond
ult eon groep planton die later in bloei kamen, togelijk met
exemplaren in Plot E.

Hot enige plot aarin Rhinanthus voorkam, as plot D. Zie voor do
dichtheden van de bloeiaren en hot verloop van do bloei van
Rhinanthus in vergolliking met Phyteuma fig.5.
Do dichthoden van Rhinanthus in raai C aren gelijk of hoger dan

in plot D.
Waarschiinliik door do ligging van Plot D (in do lute aan do

zuidziide van eon bosje) viol do hoofdbloei van Rhinanthus op

ongoveor 22 mel. In andere gebieden bii do plots kam de bloei van
Rhinanthus later op gang. In Raai A erd pas op 4 juni eon
hoeveolheid bloeiende Rhinanthus gozien. Ook tussen do plots en in
do directe nabijheid van do Vijfbomen kam do hoofdbloei van
Rhinanthus begin iuni op gang. De dichtheden van Rhinanthus op
doze plaatson aren aanzienliik on hetzelfde of groter dan die in

plot D eind mel.
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4.2.2. Phyteuma nigrum en Phyteuma spicatum op een gezamenilike
groeiplaats in Hortus de Wolff, Haren

In een deel van de groep planten bij het pad rden waarnemingefl

gedaan in tee dicht bij elkaar gelegen plots van 1 bii 3 meter.

In het ene (1) kamen op 26 mei 25 itte—, 4 itte— met paarse
kroonuiteinden en paars stigma, 5 paarse— en 3 aubergine Phyteuma

bloeiaren voor, in 2: 23 itte, 1 met een paars kroonuiteiflde en

stigma en 5 aubergine bloeiaren.

De dichtheid van de aren per m2 as op 26 mel in 1: 12.33,

in 2: 9.66.

Op 31 mel erden in hetene proefvlak (1) 37 witte, 4 itte— met

paarse stigma en kroonuiteindefl, S paarse en 4 aubergine geteld,

in het andere (2) 33 itte, 14 paarse en 5 aubergine exemplaren.

De dichtheid van de aren per m2 as op 31 mei in 1:17.66, in

2:17.33. De titte Rapunzel had meer bloeiende bloemen dan de
intermediairen en de intermediairen eer meer bloemen dan de

Zarte rapunzel.
De dichtheden van alle bloeiende aren in de plots ziin eergegevefl

in fig.6.
De dichtheden van alle manliike bloemen in de plots ziin eerge—

geven in fig.7.

Fig.6: bloolende aren/m2 Hotus,1-laren Fig.7 manflKe bloernen/m2 Hoctus,Harefl
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4.3. DE BLOEIAR

4.3.1. Phyteuma nigrum

De bloeiaar is eivormig tot cylindrisch en verlengd z.ich tiidens
de bloei. Gemeten aan uitgebloeide exemplaren groeiend in de plots
bii de Fopulierenlaan en de Viifbomen heeft de bloeiaar gerniddeld

een lengte van 3.8 cm (
sd 1.7 mm. 1.5cm max.l2cm n=52 ) en per

aar gemiddeld 35.8 bloemen ( se 1.73 min.19 max.96 n52 ).
In het Hohndal aren er gem. 27.39 bloemen per as ( se 2.37 min.10

max.65 n=28). ( zie fig.8a, Sb ).

4.3.2. Phyteuma spicatum.

In Valkenberg produceerde een aar gemiddeld 67.6 bloemen ( se 3.14
n44, mm. 36 max.103 ), vrijel alle aren hadden enige tot
meerdere slecht ontikkelde bloemknoppen in de top van de ear.

In de Hortus in Haren erden op 13 juni van 20 bloelaren het
aantal bloemen bepaald. Gemiddeld aren er 80.05 bloemen ( se 4.2

mm. 39 max.122, n=25 ). ( zie fig.8a, 8b ).

De ruimte tussen de bloemen is bii P.spicatum groter dan bli

P.nigrum, de bloemen stean verder uit elkaar op de as. De ver—
schillen aren met eenvoudig materiaal n.iet goed te meten, el as
het verschil met het oog zichtbaar en bleek het verschil, doordat
een potlood van onderaf tussen de bloemen van P.spicatum gebracht
kon orden, terijl dit bij P.nigrum niet mogelijk as zonder de
bloemen uit elkaar te duen.
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4.4. BLOEMONTWIKKELING EN BLOEIDUUR VN DE BLOEM

4.4.1. Phyteuma nigrum

In het knopstadium zijn de bloemen groen en licht gebogen.
De kelk die altijd de groene kleur houd, is evenals de kroon 5—
slippig. De 5 meeldraden zitten in de bloem tegen de stiji aan
gedrukt. Het vruchtbeginsel is onderstandig.
Met het ontikkelen van de knop verdijnt de lichte kromming.
De eerste bloemen openen zich onderaan de aar. Het openen van de
bloem c.q. van de kroon begint doorciat de tot een gesloten buis
gevormde kroonbladeren aan de basis van elkaar loslaten en zich
evenals helmdraden gaan krommen. De helmhokken openen zich in dit
stadium naar binnen toe, aardoor de pollen zich verzamelen tussen
de haren aan de top van de stijl. De lintvormig verbrecie basis van
de meeldraden, beschermt samen met de tot koepel gevormde kroon—
bladeren de nectar, geproduceerd door een op het vruchtbeginsel
liggend nectarium,

Kovanda, 1981 ). Teriil de kroonbladeren zich verder krommen,
verlengt de stiji zich en steekt door de top van de kroonbladeren,
aardoor het stuifmeel gepresenteerd ordt. Na enige tiid ontvout
het tee—lobbige stigma zich en anneer het vrijel geheel is
ontvouen hebben ook de kroonbladeren over hun gehele lengte
losgelaten, aarna zij terug vallen en snel verdorren ( zie

verder bloeiduur ).
Slechts zeer zelden erd een drie—lobbige stigma aargenomen.
Bij het verlengen van de stiji en het ontvouen van het stigma,
gaat de stiji naar boven toe krommen, aardoor het opperviak van
het stigma in een horizontaal viak komt te staan ( zie fig.9 ).
Op de aar liggen daardoor de stigma's van de iong—vrou1iike en
vroulijke bloemen ter hoogte van jongere stadia.
Tijdens de bloei van een bloem werden 5 verschillende stadia
onderscheiden . Stadium 1 is het jong—manneliike, taarbii de kroon
aan de basis los gaat en de stiji nog niet uitsteekt. In stadium 2
het manneliike stadium, gaat de stiji uitsteken, aarbij het
stuifmeel gepresenteerd wordt en in stadium 3 begint de jong—
vrouelijke fase, doordat het stigma zich ontvoud. In het vierde
stadium laten de kroonbladen los aan de top en uiteindeliik aan de
eind van dit oud—vrouelijke stadium verdort de stiji.

Fig9: SchemtiSche weergaVe
btoernontwikkeIfl9

jong manlilk manlijk Jong vrouwlljk viouwlilk
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Twee maal erden in eon tuin in issen enigo bloemon ciomor-kt on dotijdsduur van do vorschillondo stadia gevolgd. Do cjomiddeldo
tijdsduur as do volgonde: Periodo 29 mel— 9 juni

totaal 11 dagen, relatief kool eer met regenachtige periodon;
7 aarnemingen em do 12 uur, 4 em do 24 uur ).

jong mannolijk 1*24 uur sd 0 n=3
mannelijk 0.71*24 uur sd 0.25*24 n=7
jong vrouolijk 2.3*24 uur sd 0.78 n10
vrouo1ijk 4.9*24 uur sd 1.24 n=10 Zie ook fig. 10.

In do poriode 22 moi — 27 mel (totaal 5 dagen, met vrij warm tot
zeer warm zonnig eer), aren aan eon 14 tal bloemen6 aar—
nomingen vorrlcht, 5 em do 24 uur, eenmaal 2 keer op eon dag

zie fig.11 ). Hieruit bleek, dat hot iong manneliik— en het
mannelijk stadium bij allo bloomen korter vas dan 24 uur, ook het
jong vrouwelijk stadium as kor-ter dan 24 uur, do nacht op hot
vershijnen van het mannelijk stadium ging hot iong vrouo1iik
stadium over in hot vrouelijke.
Hot vroueliik stadium duurde in tion gevallen 36 uur en in tee
gevallen 48 uur of langer. In teo gevallon as het stadium binnen
een dag (12 uur) afgolopen
Hot uit de aarnemingen resulterende beeld is, dat bii warm eor
binnen tee dagen do stadia tot en met hot jong vrouelijke orden
doorlopen en het vrouwolijk stadium too etmalen duurt, aarna do
stiji verdort. Bij varm eer duren vooral do jong vrouolijke —
on vrouelijko stadia korter dan bij keel eor, anneer het iong
vroueUjk stadium cjemiddeld na tee otmalen overgaat in hot
vroue1ijk—, en 5 etmalen built bestaan.
Do blooiduur van eon bloom is uiteraard do som van do verschil—
lende stadia en bedraagt bij koel eer gemiddeld 7.83*24 uur. Bij
warm oer is dit 3.5*24 uur.

4.42. Phyteuma spicatum

De b1oemontikkeling is vrijwel geliik aan die van Phyteuma
n I g rum.

Verschillend as de groei van de stiil; doze kromde bij veel
bloemon minder naar boven en bleef mm of moor haaks op de as van
do bloeiaar staan.
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4.5. DE RECEPTIVITEIT VAN HET STIGMA

4.5.1. Phyteuina nigrum

In het begin van het ontvouwen van het stigma is het top-einde
receptief.
B1j voortschrijdende opening van het stigma in het vrouwelijk
stadium blijven de lobben licht tot inatig krommen, waardoor
te1kns cen deel vn het tigma—oppervlak in het horizontale viak
blijft; dit deel blijft telkens het meest receptief. ilet oudere
deel van het stigma blijft (in mindere mate) receptief inaar kromt
ult het horizontale viak. De kroinming van het stigma gaat in
enkele gevallen zover, dat de uiteinden van het stigma een cirkel
beschrijven en de onderkant ervan lijken te raken. Volgens de in
dit onderzoek gebruikte methode, waren de uiteinden van een
dergelijk stigma niet ineer receptief. Dit houd,in dat een omge—
kruld stigma oak niet of nauwelijks meer voor zelfbestuiving kari
zorgen.

4.5.2. Phyteuma spicatum
Geen waarnemingen.

4.6 DE VORM VAN HET STIGMA

4.6.1. Phyteina nigrum

In alle populaties komen per ontwikkelingsstadium versohillende
maten van kromining voor. In het oud vrouwelijke stadium worden
weinig vlakke en cirkelvormig gekromde stigmata gevonden.

4.6.2. Phyteuma spicatum
zie 4.6.1.

4.7. HET AANTAL OVULA PER BLOEM

4.7.1. Phytezna nigrum

Het aantal ovula per bloem is afhankelijk van de hoogte op de
bloeiaar; bij vijf aren uit de plots van de Populierenlaan en het
plot Vi.jfboinen werd onder- midden en bovenaan in drie vruehten het
aantal oorspronkelijk aanwezige ovula geteld. Onderaari was het
gem. aantal ovula per bloem 25 ( sd 3.3 ), in het midden gem. 29.2
( sd 7.3 ) en bovenaan 14.3 ( sd 2.6 ). Het versohil tussen boven
en midden en tussen boven en onder was signifucant versohillend.
( Anova ). Zie oak fig.12.
Om de verspreiding van de ovula-aantallen over de hele aar te
onderzoeken, werd bij een aar uit het plot van de Vijfbomen van
onderaf aan van telkens drie vruohten het aantal oorspronkelijk
aanwezige ovula bepaald. De aar had 24 bloemen en het geiniddeld
aantal ovula verdeeld over de aar was: onder=1 > boven8

1—21.67 2—22.33 3—21.33 4—27.67 5—19 6—21.33 7—21.33 8—17.33
Deze verdeling in deze aar wijst erop, dat voornamenlijk de
allerbovenste bloemen minder ovula bezitten in vergelijkirig met
de rest van de bloemen op de aar. Bij de hierboven beschreven
verdeling i niet gekeken naar de een of twee alleenstaande
bloemen die soms in de oksel van de bovenste stengeibladeren
warden aangetroffen.

>>>



Eveneens is gekeken naar de slecht ontwikelde knoppen, die soms
aan de top van de aar worden aangetroffen en die niet tot ontwik—
keling komen.

4.7.2 Phyteuma spicatum

Op 12 juni werden in Valkenberg negen aren verzameld waarvan
onderaan, midden en bovenaan twee vruchten werden onderzocht.
Onderaan was bet gemiddeld aantal ovula 36.22 (sd 10.1 n(ov.)=18)
in het midden gem. 35.61 ( sd. 6.65 n(ov.)=18 ) en bovenaan
gem. 24.81 ( sd 6.9, n(ov.)=ió ).
Het aantal ovula is signifikant verschillend per aar (ncva DF 18
F 4.67 SIgF 0.000) en bet aantal ovula boven aan de aar verschild
met dat van midden en boven, maar is net niet sign. ( nova DF 33
F 2.07 SigF 0.013 ).

4.7.3. Het aantal ovula op de verschillende groeiplaatsen

Het gemiddeld aantal ovula verschilt per groeiplaats. Phyteuma
spicatum in Valkenberg(V) heeft de meeste ovula per bloem.
Het aantal ovula van F.nigrum in Twenthe(1) komt overeen met dat
van P.spicatum. P.nigrum Fopulierenlaan en Viifbomen (2), SEB (3),
Hohndal (4), SBB—brug (5) hebben minder ovula. P.nigrum Meander
(6), Scheebroekerloopie (7) en Paraleiweg (B) hebben weer ininder
ovu].a dan Phyteuma op andere groeiplaatsen, zie tabel 1.

n

label 1:gem.aantal ovula/bloem
(onder— en middenop de
aar) op de diverse
locaties.

Zie ook fig.: 13.

soort/loc . gem. (aren)
P.spicatum V 35.61 (n16)
P.nigrum 1 35.67 (n35)
P.nigrum 2 29.2 (n15)
P.nigrum 3 30 (n=17)
P.nigrum 4 30.88 (n22)
P.nigrum 5 26.07 (n8)
P.nigrum 6 21.55 (n18)
F.nigrum 7 19.96 (n5)
P.nigrum 8 12.67 (n12)

2

50

Fig.12: ovula per btoen,qecnen sd
die hoogtes op de aar. Piim

50

Fig.13: gem. aant& ovua1btoem en se
op verschiUende locaties
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4.8 DE BLOEMKLEUR EN KLEUR VN DE POLLEN

4.8.1. Phyteuma nigrum

In alle tildens dit onderzoek in Drenthe bekeken populaties was
de bloemkleur donker auberginekleurig. Bij Taarloo werd een
exemplaar gezien met zeer lichtblauwe (bijna witte ) bloemen,
waarvan de top van de kroon en het stigma aubergine waren. Ook
groeide er een griisblauw ( zeer licht aubergine ) exemplaar. De
pollen waren van beide planten
licht—aubergine kleuriq. De in Twenthe bekeken populatie was jets
lichter aubergine dan die in Drente. In het Hohndal
Belgisch—Limburg ) was de bloemkleur blauwig aubergine.

Het stuifmeel is op alle locaties is auberginekleurig (op foto's
en dia's rood—aubergine), hoewel soms wittig stuifmeel en tussen—
gradaties met aubergine worden gevonden. Het wittig stuifmeel kwam
veel voor in de groep planten bij de SBB—brug in de Drentse a en
in de groep Meander, licht auberginekleurig kwam voor in de
Vijfbomen en Taarloo.
De pollengrootte varieert tussen de 45 en 59 micron terwiji het
overgrootte deel 50 micron is . Er kon geen verschil in grootte
van de pollen tussen de op de diverse lokaties groelende planten
wor:den gevonden.

4.8.2. Phyteuma spicatum

In Valkenberg waren alle rapunzels crme—wit. In de Hortus
groeiden rapuzels, die qua aantal en bouw van de bloemen en de
grootte van de plant zich niet onderscheiden van de witte rapunzel
maar bloemkleuren hadden die intermediair waren tussen aubergine
en crme—wit. Zie voor deze planten 4.2.2.
Het stuifmeel was in alle gevallen wit, behalve bij de interme—
diaire bloemkleuren waarbij intermediaire stuifmeelkleuren voor—
kwamen. De pollengrootte was hetzelfde als bij P.nigrum.

4.9. NECTAR

Zie voor de resultaten van de metingen biilage 4.

4.9.1. Het volume en de suikerconcentratie

4.9.1.1 Phyteuma nigrum

Bij omhulde bloemen wordt op 22 mei om 18.00 geen nectar gevonden.
De onderstaande tabel bevat de gevonden waarden op andere data.
(mmanlijke bloem, yvrouwliike bloem, ov=oude vrouwliike bloem,
omh.omhuld

Tabel 2: Nectarproduktie in de Populierenlaan locatie
Datum tijd stadium i.l(gem.) sd N(bloemen)

Kooi 1 22/5 18.00 m 0 0 14
Pop.l. v 0 0 17

(omh.) ov 0 0 12
29/5 9.30 m 0.039 0.057 14

v 0.096 0.123 15
ov 0.086 0.112 15

>>>
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Vervoig tabel 2: Nectarproduktie in de Populierenlaan locatie
Datum tijd stadium ,l(gem.) sd N

1/6 11.00 m 0.024 0.139 12
v 0.052 0.207 12
cv 0 0 12

4/6 13.00 m 0.48 0.299 14
v 0. 0 5

cv 0 0 1

9/6 9.50 m 0.229 0.209 7

v 0.204 0.245 2
cv 0 0 4

Het nectargehalte van manhijke en vroulijke bloemen die niet
omhuld aren, verschilde signifikant (T—test; tV 4.35 DF 180 2--T--
Prob.0000), de vroulijke bloemen verschillen niet sign. van de
cud vroulijke bloemen.
De manlijke bloemen bevatten gemiddeld 0.07t.4, de vroulijke
bloemen 0.02i4 en de oud—vroulijkp bloemen Q.QQ7frq.

Bij warm, zonnig eer heeft de nectar een suikergehalte van 477. of
hoger; op 18/5 in raai in een manlijke bloem 477., 31/5 in raai
manhijke bloem >507., 22/5 en 29/5 in koch manlijke bloem >507..
Het suikergehalte van een vroulijke bloem in kooi,i1 op 29/5 as
ook >507..
BiJ of na regen ordt de nectar verdund. Up 1/6 zijn er in kooi 1
metingen met 257. en 287. in vroulijke bloemen en een meting van
217. in een manlijke bloem. Op 4/6 ordt 07. suiker gemeten en in de
Vijfbomen geven de metingen van de opgezogen vloeistof een suiker—
gehalte van 07., 37. en 47., op 5/6 erd op dezelfde plaats twee maal
207. gemeten.

4.9.1.2. Phyteuma spicatum

Bij vrouwlijke en cud vrouwlijke bloemen ken geen nectar worden
gevonden. Het nectar gehalte van manlijke bloemen in de Hortus te
Haren is weergegeven in de onderstaande tabel.

Tabel 3: Nectargehalte bloemen in de Hortus de Wolff.
Datum t-l gem. sd N(bloemen)
31/5 0.073 0.079 9
6/6 0.08 0.03 5

13/6 0.063 0.044 4

Op 31 mei werd bii twee witte bloeiaren en een paarse geen nectar
gemeten. Nadat bezoek 5 uur was buitengesloten, werd bij de witte
aren in 6 manlijke bloemen 5 maal nectar gevonden :0.03, 0, 0.13,
0.07, 0.03 en 0.25 ," 1 (gem. 0.09 1). In de paarse aar werd in
drie manlijke bloemen eenmaal 0.07,il en eenmaal 0.09,l gevon—
den. In alle drie gevallen werd geen nectar in vrouwlijke
bloemen gevonden.



4.9.1.3. De standing crop
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De standing crop in de plots is eergegeven in tabel 4.

Tabel 4: De standing crop van nectar in de plots.
Datum, tijd
18 mei
10.30

Plot , manlijk
vroulijk
totaal

plot B, manlijk
vrouw lii k
totaal

plot C manlijk
vroul ii k
totaal

plot D manlijk
vroul ii k

totaal
plot E manlijk

vrouwlijk
totaal

Totaal

12.50 plot manlijk
vroul ii k
totaal

plot B manliik
vroulij k
totaal

plot C manlijk
vroulijk
totaal

plot D manhijk
vroulijk
totaal

plot E manlijk
vroul ii k
totaal

Totaal

1.96
1.87
3.83
3.4
1.84
5.24
2.85
1.54
4.39

2.15
1.4
3.55
2.3
1.07
3.37
20. 38

1.0
5.24
6.24
1.74
5.14
6.88
1.46
4.31
5 .77
0.9
3.92
4 .82

1.17
2.99
4.17
27.88

niet meetbaar
,manliik :1.6
,manliik :2.3
,manlijk :2.18
,manlijk :1.08
,manliik :1.70

8.86

0.27
0.47
0.56
0.03

1 .33

17.00 nectar niet meetbaar

stadium
bloem

nec tar.l. 22 mei
6.30 nectar
8.20 plot

plot B
plot C
plot D
plot E
totaal

nectar vroulijke bloemen
niet te berekenen;veraar—

loosbare hoeveelheid.

10.50 nectar niet meetbaar

15.00 plot A, manhiik :2.24
plot B, manlijk :3.26
plot C, manlijk :3.06
plotD, manhiik :1.51
plotE, manhiik :1.24
totaal 11.31
17.00 nectar niet meetbaar

29 mei

9.50 plot A manlijk
plot B manlilk
plot C manhijk
plot D manlijk
plot E —

Totaal
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4.10. HET INSECTENBEZOEK

4.10.1. Het bezoek in de plots en raaien

4.10.1.1. Phyteuma nigrum

Zie voor de weergave van het bezoek bijiage 5a

De belangrilkste bezoekers waren Bombus en Rhingia campestris. Oak een

solitair bijtie werd vaak aaargenomefl.

De Fp..s van plot is eergegeVefl in fig.14.
De Fp..s van plot B is eergegeven in fig.15.
De Fp.s van plot C is eergegevefl in fig.16.
De Fp.s van plot D is eergegeven in fig.17.
De Fp.s van plot E, F en Vijfbomen is weergegeven in fig.1B.

Het bezoek aan plot A, B en C tesamen is weergegeVen in •fig.19.

Het bezoek aan plot A, B, C, D en E tesamen is weergegeVen in fig.20.

De Fp..s in de plots van een solitair bijtie is weergegeVen in fig.21.

Het gemiddeld bezoek aan raai A en B tesamen per waarneming is

weergegeven in fig.22.

Fg.14: bezoeken per rn2 plot A Fig.15: bezc,eken per m2 plot B
Bpratoan.B.jonel lusjRhlngia carrpestris B.pratoru-n.B.jonel lusjRhingia carrestrls

B.pca B.jon. Rc. Bra Bon. Rc.
*0.1 *0.1

0
N
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5

0
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5

fl,n1ti1
18/5 22/5 25/6 29/5

rfl 0
1/6 18/5 22/5

Datun Mei...Ari

25/5 29/5 1/6
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Flg20:tot& bezoefen Borrdus en Rhingi
plot A,B,C.D,E (5m2)

Fig21: bezoelcen per piot/m2
so1itair bijtje per plot
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Borrbus. Apis en Rhingia
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Bezoek per aar

Door combinatie van de dichtheden van de aren per m2 ( zie 4.2.
en het aantal bezoekers per m2 ( zie fig.23 ) is het aantal
bezoeken per aar per uur te berekenen, er van u.it aand dat iedere
aar een even grote kans heeft bezocht te orden.
De resultaten ziJn de volgende (tabel 5):

Tabel 5: Het bezoek per aar per uur van hommels en Rhingia in de
plots op de verschillende data.

Datum aar/uur aar/uur Datum aar/uur aar/uur
A 18.5 1.13 48 D ie.s 3.2 20.48
A 22.5 0.53 16.8 D 22.5 5.84 11.27
A 25.5 1.23 13.78 D 25.5 0.99 13.05
A 29.5 0 5.5 E 18.5 3.2 20.48
A 1.6 1.6 1.6 E 22.5 5.84 11.27
B 18.5 1.41 29.36 E 25.5 0 24.26
B 22.5 4.44 6.66 E 29.5 0.77 4.84
B 25.5 0 15.12 E 1.6 0.65 4.54
B 29.5 0 11.2 E 9.6 7.39 1.85
C 18.5 3.42 20.68 F (naast E)
C 22.5 3.16 8.08 F 9.6 7.33 6
C 25.5 2.27 7.78
C 29.5 0.63 8.84
C 1.6 0 4.8 Zie ook fig.24 en 25.

F.23 tot.nt bezoekers/m2/ut.r en
tot. aantal aren/m2 in &Ie plots
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4.10.1.2. Phyteuma spicatum ( en Phyteuma nigrum

In Hortus de Wolff In Haren, erd op 26 mel in de groepen Phyteu—
ma',s het bezoek waargenomen en genoteerd welke kleur bloeiaren
door de bezoekers successievelijk werden bezocht
Op deze datum as het verschil in mic:roklimaat tussen de de proef—
vlakken bij het pad en bIj de viiver aanmerkellik; de groep bli
het pad stond sterk onder lnvloed van een stevige wind, welke bij
de vijver nauwelliks merkbaar was.

In 4 maal 15 mm. werd 17 maal pls mellifera waargenomen en 11
maal Bombus pratorum. B±J Bombus pratorum werd 37 maal de overgang
van wit naar wit aargenomen, bli fpis 13 maal wit/wIt, 14 maal
wit/paars en vv., 3 maal paars/paars en 2 maal wit/wit paars
stigma en kroon uiteinde vv. In alle gevallen ging het om nectar
verzamelen. De bijen hadden geen pollenklompies, de hommels
droegen kielne tot grote witgele klompies.E3Ii het verlaten van de
plots werd regelmatig Polygonatum multiflorum (L.) ll. bezocht.
Per m2 is het bezoek 2.7 pis mellifera en 1.8 B.pratorum.

Op 31 mel was de wInd zwakker dan op 26 mel, de temperatuur lets
lager (lIchte wind, 17—18 C), 's morgens werd zeer weinig bezoek
waargenomen in de proefvlakken (1 r2pis mellifera in 1 uur,
0.16/m2/ uur) . 's Middags werd tijdens vier waarnemingen 9 maal
B.pratorum waargenomen en 2 maal een Psithyrus soort (cf.P.campes—
tris en P.sylvestrls ( bezoek 1.8/m2 ). llen verzamelden nectar
op witte —, paarse — en aubergine Phyteumas en vlogen van plant
naar plant waarbij de kleur geen rol speelde.

ZIe voor het bezoek aan de plots fig.26.

4.10.1.3. Het verband tussen de dichtheid van Phyteuma nigrurn en
het bezoek van Bombus en Rhingia

Om het verband tussen de dichtheld van Phyteuma met het bezoek
(per uur) van Bombus ( B.jonellus en B.pratorum en B.pascuorum
en Rhingia campestris te onderzoeken, werden de dichtheden van
Populierenlaan—plot ( lage dichtheld ) en de dlchtheden van
Fopullerenlaan—plot BC ( hoge dichtheid ) vergeleken met het
bezoek in die plots.

Om er achter te komen welke dlchtheid van Fhyteuma gebruikt konden
worden, werd ( voor alle plots tesamen) gekeken naar de dichtheld
van het aantal bloeiaren per vierkante meter, de dichtheid van het
aantal bloemen per vlerkante meter en de dichtheld van het aantal
mannelijke bloemen per vierkante meter en werden deze dlchtheden
vergeleken met het bezoek, hlerbij werd gebruik gemaakt van alle
waarnemingen met uitzonderlng van die op 9 junl,omdat toen nlet In
alle plots Is waargenomen.

>>>



Voor alle drie de type dichtheden ( aren, bloernen, manliike
bloemen ) , bestaat er een positieve correlatie met bet bezoek en
het verband verschi].t tussen het type dichtheid en het soort
bezoek. Het verband is het minst duidelijk bij de dichtheid van
het aantal aren ( corr.coef.:—Bombus 0.6763, —Rhingia 0.6184 ),
het verband tussen het totaal aantal bloemen per m2 en Bombus is
lets groter ( corr.coef.:0.7769 ), maar bli Rhingia kielner
corr.coef.;0.5947). Het verband tussen bet totaal eantal man—

lijke bloemen en het bezoek is bet meest duideliik; bij Rhingi3
corr.coef.:0.7814 en met Bombus is het verband significant:
corr.coef.:0.9421, p>0.01.Voor de verschillende soorten Bombus is
het verband verder eileen significant met Bombus jonellus:
corr.coef.: 0.9629, p>0.01 ( B.pratorum 0.8068 ). Bombus pascuorum
erd vanege bet te geringe aental aarnemingen niet apart
bekeken. De dichtheid van bet aantal manneiijke bloemen is in alle
onderzochte gevallen de- beste parameter ( zie fig.27a,b ).
De bezoekers komen dus voornamelijk op de manlijke bloemn af.

— Het verband tussen een hoge en een lage clichtheid van manlijke
bloemen in de plots en bet bezoek van Bombus en Rbingia

Er is een positieve correlatie bii zoel de boge — (plot BC) als
de lage dichtheid (plot ) met bet bezoek. Bij een hoge dichtheid
is er eon stork verband hoeel niet meer significant (bozoek
Bombus corr.coef.0.8856, bezook Rhingia corr.coef.0.7318); bij eon
lage dichtheid is bet verband bij Rhingia groter dan bii Bombus
(corr.coef.respectieveliik 0.6719 en 0.4054).
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4.10.2. De gemiddelde duur van het bezoek aan een bloelende aar
van de verschillende soorten bezoekers,

—In het onderstaande aim tevens gegevens over het gedrag op
Phyteuma spicatum opgenomen, dit om vergelijking van het gedrag
op de tee soorten mogelijk te maken—.

4.10.2.1. De bezoekduur

De bezoektijd is de som van de tijd doorgebracht op de aar en een
gedeelte van de vliegtijd, nodig om de aar te bezoeken. De tijd
drukt dus de snelheid van handelen uit bij het bezoeken van een
aar. De vliegtijd is door aarnemingen in plots met hoge dicht-
heden een fractie van de tijd doorgebracht op de bloeiaar, boven—
dien zijn ook veel aarnemingen van een enkel bezoek gevolgd,
aardoor de vliegtijd geen grote invloed zal hebben op de be—
rekende resultaten. Zie voor de bezoekduur tabel 6 en — 7.

Tabel 6.. Bezoek aan Phyteuma nigrum
( k=koningin, m=man

bezoekende soort gem.duur N
bezoektijd + aanvliegtijd

code in seconden

(lk)Bombus pratorum k 7.33 1

(1)Bombus pratorum 15.88 6.44 24
(2)pis mellifera 21.43 2.17E—07 2
(3)Bombus pascuorum 21.83 1
(4)Bombus jonellus 21.93 15.53 4
(3k)Bombus pascuorum k 30.23 — 1.

(5)Psithyrus spec. 41.43 14.14 2
(6)Rhingia campestris 87.93 86.10 45

(man en vrou)

Tabel 7. idem Phyteuma spicatum

code soort tijd sd N
(5)Psithyrus spec. 17.OC) 1
(1)Bombus pratorum 23.47 16.55 6
(lm)Bombus pratorum m 24.50 21.92 2
(2)pis mellifera 31.67 — 1

De duur van de bezoeken is vrijel onafhankelijk van het doel van
het bezoek op P.nigrum. Op P.spicatum erd tijdens de metingen
vrijel alleen nectar verzameld (zie ook: 4.10.2.2. ).

Rhingia campestris heeft de langste bezoektijd op F.nigrum aren.
De tee aargenomen Psithyrus soorten op P.nigrum kunnen man—
netjes geeest zijn, deze zijn trager dan de vroutjes (Pr9s—Jones
& Corbet,1987), de op P.spicatum aargenomen Psithyrus zou in dit
geval een vroujtje zijn.
De tijden van de koninginnen zijn door het geringe aantal aar—
nemingen niet betroubaar.

Zie ook fig.28.



4.10.2.2. Tiid per handeling
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bij de hande—

(code) soort
gem. tijd
op F.nigrum

gem. tiid
op F.spicatum

(lk)B.prat. koning.in
(lm)B.prat. man
(4) 8. jonellus
(1) 8.pratorum
(2) pis mellifera
(3) B.pascuorum
(5) Psithyrus spec.
(3k) B. pasc . koningin
(6) Rhingia campestris

2.75 sd 0 n1

3.43 sd 0.52 n4
4.1 sd 1.72 n16
8.44 sd 0.94 n=2
9.83 sd 0 n1
9.93 sd 2.07 n=2
13.55 sd 0 n=1
32.54 sd 13.32 n45

3.45 sd 0.55 n2

4.1 sd 1.12 n=7
7.92 sd 0 n1

9.41 sd 0 n=1

Tabel 8: De t.iid per handeling van de bezoekers bii nectar
verzamelen en bij pollen verzamelen

(1)8.pratorum
(4) B. j one 11 us

(2)ipis mellifera
(6)Rhingia campestris

3.41 sd 0.41 n=6
3.43 sd 0.52 n=2
8.44 sd 0.94 n2
16.74 sd 8.82 n17

pollen verzamelen
(n+p verz.—nec.verz.)

3.71 sd 1.48 n=7

Uit deze gegevens kan afgeleid orden, dat de langere bezoektijd
van Ppis en 8.pratorum op P.spicatum ordt veroorzaakt door meer
handelingen per aar op P.spicatum. Psithyrus zou op P.nigrum meer
handelingen verrichten. De lange bezoekduur op P.nigrum ordt
veroorzaakt door een groter aantal handelingen, aardoor ook
minder aannemelijk ordt dat het hier darren betrof (de traagheid
bij de bezoekduur is schijnbaar).
B.pratorum en 8.jonellus verschillen niet veel in hun handelings—
tijd en zijn ruim tee maal zo snel dan !pis. De koninginen zijn
met uitzondering van een enkeleB.pascuorum koningin at trager.
Rhingia campestris heeft in vergelijking met de hommels en bijen
zeer veel tijd nodig voor de handelingen.

Zie ook fig.29, 30.

Door de bezoektijd doorgebracht op een bloeiaar te delen door het
aantal handelingen, is het mogelijk een gemiddelde tijd per
handeling te berekenen. Een onnaukeurigheid in aldus berekende
tijden ordt
veroorzaakt door het meenemen van de aanvliegtijd
lingsduur ( 4.10.2.1 ).
De resultaten van berekening van de tiid per handeling ziin eer—
gegeven in tabel 7 en — 8.

Tabel 7: De tiid per handeling van de bezoekers op F.nigrum en
F.spicatum; zonder onderscheid in de soort handeling.

nectar verzamelen

36.34 sd 19.39 n=24



Fi29: Qem. hndeIinsthi in sec.
op Phyteirna en sd

PapicetLEn
noc4polIon

FI28: gem. bezoekd In sec.
op Phytetrna en sd

4i P.spicatuii

3

_____I

Pigim

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
1k 1 Im 2 3 4 5 6

soort bezoefcer ( zie voor code tabel 6

EJ Pn1-tJTb
no4pollQn

C

4-,

60

50

40

30

20

10

0

Fi.30: Qem.handeIinsdux in sec.en sd
op nigru-n en/of P.spicatLrn

nectar poflen
verz. verz.

a)
-o
0
C)
a)
U)

C

4-,

50

40

30

20

10

0
1k 1 in 2 3 4 5 6

soort bezoeker ( zie voor code tabel 6
1 2 4 6

soort bezoeker ( zie voor code tabel 6



36

4.10.2.3. Doel van de handelingen in de plots met Phyteuma nigrum

Het doel van het bezoek is eergegeven in biilage 6.

Per soort werd bekeken hoeveel maal pollen erd verzameld en
hoeveel maal nectar op een datum.

Het doel van het bezoek is niet op alle data hetzelfde. In het
begin en op de top van de bloei ordt door vrijel alle bezoekers
nectar en stuifmeel verzameld. lleen ombus jonellus verzamel
tijdens de top van de bloei geen pollen. Dok in de daarop volgende

periode tot het einde van de bloei verzameld Bombus jonellus
evenals B.pratorum geen pollen meer. Op het einde van de bloei,
anneer B.jonellus is verdenen, verzameld fl.pratorum eer pollen
naast nectar. Rhingia erd tijdens d gehele bloeiperiode meer
nectarverzamelend gezien dan dat pollen eten erd aargenomefl.
De verhouding tussen pollen eten en nectar eten varieerde tijdens
het seizoen.
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4.10.3. Verplaatsingen van hommels tussen de plots en raaien van
Phyteuma nigrum

Teneinde de verplaatsjngen van de hommels in ruimte en tijd te
kunnen meten erden 23 hommels gemerkt, zodat individuele exem—
plar-en herkend konden orden. Acht exemplaren erden na het merken
terug gezlen. De vangdatum en —plaats en de tljd, evenals de
plaats en datum aarop zij erden terug gezien is tezamen met
genoteer-de bijzonderhecjen, 'i.o. de kleur van de pollenklompjes in
de corbiculae eergegeven in bijiage 7.

4.10.3.1 Verplaatsingen op een dag

Verplaatsingen komen voor tussen en B, B en C, B en E
verplaatsingen binnen een plot met enlge tussentljd in plot C,
plot E en raai B. lle bezoeken vonden plaats op Phyteuma. De
pollenklomjes van B.pratorum no.3 op 22 mel tonen aan dat de
hommel na de eerste aarneming bet nest hee-ft bezocht en een
nieue fourageertrlp is begonnen op Rhlnanthus, alvorens voor de
teede maal gesignaleerd te orden op Phyteuma. Deze volgorde van
bezoek kon ook iorden gezien bij no.5 op 25 mei en no.8 op 9 iunl
en bij B.pascuorum op 1 juni. B.jonellus op 29 mel, B.pr-atorum
no.4 en no.é toonden geen tekenen van bezoek aan Rhinanthus
evenals B.pascuorum op 29 mei.

4.10.3.2. Verplaatsingen na meer-dere dagen

B.pascuorum wordt 22 mel gevangen op Rhinanthus In raai C, op 29
mel aargenomen op Fhyteuma in plot C, 1 junl op Phyteuma in raai
B. B.pratorum (3) vliegt op 22 mei op Rhinanthus en Phyteuma in
plot BC, op 25 mel alleen op Phyteuma In raai B en op 1 juni
alleen op Rhinanthus bIj de plots. DIt zelfde beeld zlet men
bij de hommels 4,5 en 7: in bet begin van de aarnemingen op 22 en
25 mel ordt geviogen op Phyteuma el of niet in ombiriatie met
Rhirianthus (zie ook verplaatsingen op can dag), in iunl ordt
vrijel alleen Rhinanthus bezocht, bij 5 en 7 in combinatle met
Rubus. Dc hommels orden of op dezelfdc plaats teruggezlen of in
een vlakbij gelegen plot of raai. Zie voor de verplaatslngen ook
•fig.32. N.B.: Regelmatig erd bij de aarnemingen gezien,
dat hommels zich verplaatsten tussen Raai 3 en plot D en tussen de
plots ,B,C en raal 1 en 2.

datum

Fi.32: VerpThatsingn van hammels

thdlviduela hor'utels genurunerd

— ver5chIIIende data
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4.10.4. Het insektenbezoek op de overige groelplaatsen

4.10.4.1. Phyteuma nigrum

B.pascuorum koningin erd aargenomen op 16 en 24 mel langs de
eg bij de S88 boerderli. Op deze plek erd oak een beoond 8ombus
pascuorum nest aargenomen.

Bli bezoeken aan de plots Paraleleg, SBB eg, eiland en brug, en
aan Meander op 24 mel erden in korte tiid op alle plaatsen
B.pratorum erksters op Phyteuma waargenomen.

De populat.ie in ht Hohndal erdop 24 mel bezocht door 13 stuks
B.pratorum ( 12 met aubergine pollenklompies ), 17 stuks Rhingia
8 pollen eten, 9 nectar eten ). Daarnaast erden 8 vliegen en 1

schorpioenvlieg rustend waargenomen tiidens de 16 aarnemingen van
ca. 2 mm. van 13.18—16.06.

4.10.4.2. Phyteuma spicatum

Hortus, Haren

Op 26 mel erden bij drie aarnemingen van ca. 5 mm in de groep
bij de vijver drie Koekoekshommels aargenomen, 30 Honlngbiien die
alien nectar verzameiden , en 20 ex. Bombus pratorum: 1 man e1ke
nectar verzamelde, 12 erksters die nectar en pollen verzamelden
en 7 erksters die pollen verzamelden. Tee maal erd een Bombus
pratorum pollen verzamelend gezien in tee blaue exemplaren,
vaarbij een groot aantal aren erd bezocht, voordat erd overge—
stapt naar een lt exemplaar.

Op 13 juni aan het eind van de bloei, erden van 11.00 tot 12.30
In een groep Phyteuma spicatum onder een Hazelaar langs het pad, 4
B.pratorum erksters aargenomen en 18 B.pratorum darren. Ook erd
een B.hypnorum erkster op de Phyteuma gezien

Zoel op 26 mel als 13 juni erden enige ( 3 a 4 tiidens alle
aarnemingen) Rhingia's gezien in de Phyteuma's bij het pad. Een
maai erd een rustend soldaatje aargenomen.

Val ken berg

Op 12 juni erden alleen Bombus pratorum erksters gezien. Op 17
juni erden geen bezoekers meer aargenomen.
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4.10.5. Het bezoek van Phyteuma bezoekende insekten aan andere
plantensoorten.

4.10.5.1. Phyteuma nigrum

Het insectenbezoek op Rhinanthus is eergegeven in bijiage 8.

In de buurt van de plots bii de Fopulierenlaan erd Bombus
pratorum begin iuni aargenomen op Crepis paludosa. Ook op 9/6 as
er een aarneming op Crepis. In het hele gebied van de Drentsche
kam Bombus pratorum voor op Rubus, die vooral langs de wegranden
groeide. Begin juni werd een Bombus Jonellus op Vergeet—mii—
nietie ( Myosotis) gezien. Het solitaire bijtie werd op 29 mei net
buiten de plots aan de Populierenlaan pollen—verzamelend gezien op
Fluitekru.id. Bij het begin van d.e waarnemingen droeg het oranie—
rode pollen bij zich en was geel bestoven.
Rhingia campestris werd bij de Populierenlaan enige malen gesig—
naleerd op Lychnis.
Bombus lapidarius werd een maal op 8/6 in de Viifbomen waargenomen
op de Rapunzel. Op 7/6 was B. lapidarius op Ranunculus en Myosotis
gesignaleerd.

4.10.5.2. Phyteuma spicatum

In Valkenberg kwam B.pratorum voor op Rubus.

In de Hortus werd niet direct naar het bezoek op andere planten—
soorten gekeken. Het bezoek van B.pratorum aan Polygonum multi—
florum en aan Phelondendron amurense viel op door dat beide
soorten viak naast de plots groeiden.

4.10.5.3. De effectiviteit van de bezoekers als bestuiver.

Dii het verzamelen van de gegevens voor het bzoek werd een beeld
gevormd van de effectiviteit van de bezoekers als bestuiver. De
beeldvorming kon geverifieerd worden met een toevallig verkregen
video—opname van hommelbezoek in Valkenberg en door het bekijken
van Foto's en dia's gemaakt door M.Kwak.

(cv-c js
Splitairbii— BiJ het bezoek aan de bloemen van Phyteuma nigrum
kon geen duideli.ik contact van het lichaam (thorax, abdomen) met
het stigma worden vastgesteld; door de geringe grootte bewoog het
bijtje gemakkeliik tussen de bloemen. Op foto's kon gezien orden,
dat bij het pollen verzamelen de poten contact maakten met een of
twee stigma's. De effectiviteit als bestuiver lijkt gering.

Bombus pascuorum — Hoewel de koningin relatief langzaam beweegt,
is zij waarschijnlijk een goede bestuiver, doordat het lichaam
groot is en op veel plaatsen contact maakt met de bloemen.

Apis mellifera— Opvallend was dat op 23 en 24 mei het lichaam
dermate met pollen was bedekt, dat vooral het abdomen geheel
aubergine was gekleurd,in alle gevallen was Apis aan het nectar
verzamelen. Tijdens het bezoek maakt vooral abdomen contact met
stijl, doordat bij het nectar zoeken de bij zich tussen de bloemen
in beweegt en een hoek van 45 tot 90 graden ten opzichte van de
bloeias inneemt. >>>
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Het is uit deze waarnemingeri niet duidelijk of Ppis ef-fectief is
als bestuiver; mogelijk is dat de bij te klein is om tijdens het
bezoek de op het achterliif verzamelde pollen. te kunnen afzetten
op het stigma. Vooral op Phyteum spicatum schilnt er weinig
contact te ziin met het stigma.

Bombus jonellus— Bil het bezoek aan P.nigrum beweegt B.ionellus
zich tussen de bloemen en zii houdt zich bil het pollen verzamelen
met de voorste vier poten aan de still vast, waarbii de neiging
tot hangen bestaat, maar het door de snelheid van handelen vrijwel
nooit tot vrii hangen komt. Bij zowel pollen als nectarverzamelen
is er contact van het lichaam met de still en stigma. Bombus
jonellus liikt hierdoor een goede bestuiver.

Bombus pratorurn— Het -fourageergedrag komt overeen met B.jonellus,
door het grotere lichaam zal B. pratorum meer contact met de
bloemen maken. Op F.spicatum hangt B.pratorum bil het pollen—
verzamelen met de poten aan de bloem en veegt de polen met de
poten van de still. Ook pollen op het lichaam worden van het
]ichaam geborsteld, dit is waargenomen maar de frequentie en de
gevolgen hiervoor voor de verdeling van de pollen op het lichaam
is niet bekend.

Psithyrus spec.— Bil achtervolgingen i.v..m. gedragswaarneming op

22 mei word tweemaal in plot D eon Psithyrus waargenomcn op
Phytouma. Waarschiinliik ging hot hier om P.campostris vrouwtie.
Eon exemplaar was volledig bedokt met orchideen pollinia (schat—
ting ca.20), hot andere oxemplaar had over hot gehele liif een

aubergine gloed. Do pollen worden dan ook niot van hot lichaam
verzameld zoals bij do 'echte' hommels, do koekoekshommol verza—
meld alleen nectar.De beeston vlogen zolden naar niouwe bloemon,
korte afstandon werdon lopend overgestoken. Psithyrus godraagt

zich op beide Rapunzels als 'eon tank' en bedekt veel bloemon of
duwt ze uitelkaar. Psithyrus komt hierdoor met veol bloomen in
contact on lijkt een zeor goode bostuiver.

Rhiniacampetrji Rhingia komt nauwolilks in aanraking met stijl

of stigma, de soort boweegt meer tusson de bloemen op do aar.

t2lleen bij hot pollen eten komen do monddolen en poten in contact

met still en stigma, bil het pollen eten van het stigma worden

pollen verwiiciord i.p.v. afgozet. Rhingia is door ziin trage
gedrag en hot weinige contact met do stigma waarschiinliik eon

slochto bestuiver of zelfs contra—productiof (zio ook: 4.11.4.).
Regelmatig word gezien, dat Rhingia na hot eten met do monddolen,

de kop on monddelen met do poten reinigde on daarna do verzameldo
deelties werden opgegeten

Overige soorten— Op onregelmatige tildon wordon enigo malen

Syrphus spec. op Phytouma nigrum gozien ook koolwitjo (Pieris)
Motvlinder (Cidaria albulata) en Bombus pratorum dar werdon

waargenomen. Doze soorten ziin door hun gedrag , bouw of geringe

mate van voorkomon als bestuivers te verwaarlozon evenals spora—

disch voorkomende soldaatlos en vliegen die do aar als rust—

plaats gebruiken.
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4.11. HET TRANSPORT VAN POLLEN

4.11.1. Pollen op het lichaam van bezoekers.

4.11.1.2. Phyteuma nigruin

Het gemiddeld aantal en de soort pollen op lichaamsdelen van
bezoekers is weergegeven in bijiage 9a. Zie ook fig.33.
Dc gemiddelden per lichaamsdeel zijn weergegeven in tabel 9.

Tabel 9 De pollenverdeling op bet lichaam van bezoekers.
*Phyteuina **Vreemd P Populierenlaan Vb= Vijfbomen

1 kop 2thorax dorsaal 3 abdomen dorsaal 4abd.lateraal 5ab-
doinen— ventraal 6cor.biculae 7 vreemde pollen in procenten van

totaal

soort,plaats pick
datum 1 2 3 5 tot. 7 gem.,'

deel

B. prat . &
Psithyrus(P)* 160 121.6 220 501.6 167.7
25/5 ** 1.5 2.6 3 7.1 1.4 2.4

B.prat.(Vb, * 15 10 30 55 18.3
9/6 P) ** 2.5 10.5 97.5 110.5 66.8 36.8

Apis rnel.(P)* 350 500 250 500 1250 416.7
25/5 ** 1 0 1 1 3 0.2 1

Rhingia (P)* 20.5 63 83.5 41.4
25/5 ** 17.5 2.5 20 19 8.4

Opvallend is de grote hoeveelheid Phyteuma stuifmeel op Apis.
Apis verzamelde nectar en zal ininder actief de pollen van het
lichaam hebben geborsteid. De grootste hoeveelheid wordt op het
thorax aangetroffen, relatief weinig op de bovenkant van het
abdomen.
Bombus en Psithyrus dragen minder Phyteuma pollen met zich mee.
Bombus verzamelt de pollen in de corbicuiae, de pollen van vorige
bezoeken zoals die uit de polienklompjes kunnen worden afgeieid
(zie polenklompjes no.4, 63, 65 ) zijn niet altijd meer op bet
lichaam terug te vinden. Het voorkomen van een pollen op het
lichaain hoeft echter niet te betekenen.dat de plantensoort werd
bezocht voor pollenverzameieri, de Rubus op B.jonelius no.1 en
B.pratoruin no.65 wordt niet terug gevonden in de pollenklompjes.
Kleine hoeveelheden in de pollenklomjes zijn niet altijd terug te
vinden op bet iichaam (B.pratorum no.4).
Bombus en Psithyrus dragen minder pollen op het lijf dan Apis.
De relatieve verdeling van de pollen bij de soorten is hetzelfde.
Bij een Psithyrus kon een grote hoeveelheden pollen op de poten
worden verzameld (2000—3000).
Bombus, Psithyrus en Apis hebben alien op 25 mei vrijwel geen
vreemde pollen op het liehaam bij hun bezoek aan Phyteuma. De
Bombus soorten hebben vrijwei alien Phyteuma pollen in de corbi-
culae, in coinbinatie met Rhinathus pollen. >>>
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Fig.33: Pollen op het lichaam vn bezoekers
van Phyteuma nigrum

k.kop, t.d.thorax dorsaal, a.d.abdomen dorsaal,
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Het aantal pollen op het lichaaxn is op 9 juni in de Vijfbomen
minder dan op 25 mei bij het Populierenlaantje in de plots, het is
ongeveer gelijk aan het aantal op 9 juni in plot E. Het aantaI
vreemde pollen is relatief zowel als absoluut groter. De vreemde
pollen op de onderkant van het abdomen zijn voornamelijk Rhinan—
thuspollen. Aan de bovenkant van het liehaam zitten ook Rubus-
pollen.

Rhingia cainpestris draagt weinig pollen bij zich in verhouding tot
Apis, Bombus en E'sithyrus, verhoudingsgewijs is het aantal vreemde
pollen groot ( zie tabel 9 ).

4.11.1.2. Phyteuma spicatum

Het gemiddeld aantal en de soort pollen op lichaamsdelen van
bezoekers is weergegeven in bijiage 9b.
De gemiddelden per lichaamsdeel zijn weergegeven in tabel 10.

Tabel 10: De pollenverdeling op het lichaain van bezoekers.
*Phyteuma **Vreemd H= Hortus, Haren

1 kop 2thorax dorsaal 3 abdomen dorsaal 4=abd.lateraal 5ab—
domen-ventraal 6=corbiculae 7 vreeinde pollen in procenten van

het totaal aantal pollen

soort,plaats plek
datum 1 2 3 4 5 6 tot. 7

de 1
B.prat,(H)* 57.7 21.7 35 116 111.3 84.7% 241.5
31/5 ** 34.1 1 20 0 60.1

Psithyrus(H)* 76 200 325 420 25 846 1228.8
31/5 ** 1 67 132 62.5 0 262.5 23.7 68.2

Apis mel.(H)* 75 158.3 90% 233.3 137.5
31/5 ** 0 1.7 1.7 O.712.3

Zie ook figuur 34.

Psithyrus draagt de grootste hoeveelheid stuifmeel met zich
mee,waarvan een kwart niet—Phyteuina. De grootste hoeveelheid zit
op het thorax en de boven en zijkant van het achterli,jf. Apis
heeft minder pollen op het lijf en nauwelijks vreemde pollen bij
zich.
Bombus pratorum heeft veel pollen op de kop en op de onderkant van
het aohterlijf maar in hot totaal relatief weinig pollen op het
lichaam.
De hoeveelheid vreemde pollen is iets minder dan bij Psithyrus. De
vreemde pollen bevinden zich op de kop.. thorax en zijkant van het
abdomen.
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Fig.34: Pollen op het ljchaam van bezoekers van Phyteunia spicatum.
k.=kop, t.d.thorax dorsaal, a.d.=abdomen dorsaal,

a. l.=abdomen lateraal a.v.=abdomen ventraal
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4.11.2. Samenstelling van de pollenklompjes van bezoekende
insekten

4.11.2.1. Phyteuma nigrum

Tenzij anders vernield, zijn de klompjes van exemplaren gevangen op
Phyteuma.
De resultaten van de analyse van alle pollenklompjes zi,jn weerge—
geven in bijlage lOa.
Zie ook deze bijiage voor klornpjes van gemerkte hommels ( zie:
Verplaatsingen, 4.3.10.1.) en van hominels waarbij pollen op het
liohaam werden geteld ( zie: 4.11.1.Pollen op het liehaam van
bezoekers ).

In het onderstaande is de sainenstelling van de klompjes per soort
hoinmel weergegeven.

Bombus pascuorum koningin
Een op Rhinanths waargenomen koningiri droeg 100% Rhinanthus met
zich inee, waarin enige pollen Phyteuma zaten.

Boinbus terrestris
De klompjes van een cx. gevangen op 13 juni op Rhinanthus be—
stonden voor ca. 75% ult het stuifmeel van die plant, 25% was
Labiatae stuifmeel met enige Iris en Conipositae pollen.

Bombus jonellus
Op 22 en 25 mel bestaari de klompjes voor vrijwel 100% uit Phy—
teuma. Op 22 mei werden enige Rubuspollen gevonden.
Op 9 juni werd Phyteuma niet bezocht, wel de Rhinanthus waarop het
exemplaar werd gevangen ook pollen van een Composiet werden aange-
troffen.

Z i e ook fig. 35. Fig.35: PoIIerclocrpJes Bornbus JoreIIus
PopuIierenIan

____

E1 Phyt Ru Rhin L I Cc

22.51 1

25.5T

E

9.6

0 1020304050 60708090100
samenstefflng(n%)
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Bombus pratorum
Op 22 mei werd voornamenlijk Phyteuma bezocht, in mindere mate
Rhinanthus (0 tot ca. 50 % Rhinanthus pollen). Rubuspollen werden
in in de klompjes van 3 van de 5 exemplaren gevonden. Bij een ex.
werd Rubus aantoonbaar aan het begin van de fourageertocht
verzameld. Op 25 mei werd een B.pratoruin onderzocht, die 75%
Phyteuma pollen en 25% Rhinanthus pollen bij zich had, naast
minder dan 1 % Rubus. Op 1 .juni nani het aandeel van Rhinanthus
toe in de pollenklompies en werd bij 6 exemplaren geen 100%
Phyteuma meer gevonden. Twee op Rhinanthus gevangen werksters
hadden respectievelijk 50 en 99% Phyteuma bij zich. Op 5 .juni was
er een waarneming met 25% Rubus naast 75% Phyteuma en op 9 juni
was bij drie exemplaren bet aandeel van Phyteuma vrijwel afgenomen
of verdwenen, het aandeel van Rubus bleef evenals op 5 juni
relatief hoog. In plaats van hoeveelheden Phyteuma wordt nu
Rhinanthus aangetroffën. Bij twee hommels wordt 60% en vrijwel
100% Rhinanthus gevonden respectievelijk naast 20% Phyteuma met
20% Rubus en naast een kleine hoeveelheid Phyteuma. Een derde
homnmel heeft nog alleen 20% Rubus naast 80% Rhinanthus bij zich
bij de vangst op Phyteuma.
Zie ook fig.36 en 37.

>>>

Fi.36: PolIei1cIonjes Bontus pratorun
PopuIierenln[] Phy Ru Rhi Ra
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Bij de pollenklompjes van exein
plaren uit de Vijfboxnen op 5 en 7
juni, zet het beeld zich voort
zoals dat op 1, 5 en 9 juni in de
plots bij de Populierenlaan werd

____

gevonden; geen 100% Phyteuina maar
maximaal 80 en miniinaal 0%. Rubus
wordt nog maar tweemaal gevonden,
eenmaal samen met Ca. 10% Ranunou-
lus. 4'

Op 8.9 en 13 .juni veranderen de
76klompjes niet noemenswaardig, zij

het dat het aarideel Rubus toeneemt,J,
Op 14 juni is er nog eenmal een —
Bombus met veel Phyteuina stuifmeel
(90%). —

Zie ook fig.38. 8.6E
-E
-E

13.6 fl -

14.6 I

I I I I

0 102030405060 708090100
samenstellinQ(in %)

— Onregelmatig voorkoinende pollen bij Bombus pratorum

Enige keren werden Iris—, Ranunculus— en Compositae pollen
gevonden in zeer kleine hoeveelheden.

4.11.2.2. De pollenklompjestijdens waarnemingen

De kleur van de waargenomen klompjes van de bezoekers zijn
weergegeven in bijlage 11.

De verhouding tussen Phyteuma pollen (aubergine) en niet-Phyteuma
pollen is te vinden in tabel 11.
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Tabel 11: De verhouding tussen de versohillencle kleuren is per
datum en per soort hoinmel of honingbij.

Hohndal 24 inei: B.pratorum
SBBweg 24 mei:
Popu lierenlaan

18 mel:

B.jonellus

B . pascuorum
Sol itair—
bijtje

22 mei: B.pratorum

B .jonellus
25 mel: B.pratorum

B.jonellus
B.pascuorum k

7 juni: B.pratorum

4.11.2.3. Phyteuma spicatum

100% aubergine
100%

tinten van geel
aubergine/gee].

8% oranje—rood
aubergine
tinten van geel
aubergine

tinten van geel
aubergine
tinten van geel
aubergine/gee 1
oranj e—rood
aubergine

tinten van
aubergine
,,

tinten van
aubergine

,,

75% tinten van
,,

,,
,,

100%

(nz7)
(n11)

(n1)
(n3)

(n=2)
(n4)

(n=1)
(n1)
(n=2)

(n1)

Tenzij anders vermeld, zijn de klompjes van exemplaren gevangen op
Phyteuma sploatum.
De resultaten van de analyse van alle pollenklompjes zijn weer-
gegeven in bijiage lob.
Zie ook deze bijlage voor klompjes van hommels waarbij pollen op
het lichaam werden geteld ( zie: 4.1l.1.Pollen op het liohaam van
bezoekers ).

,,
75%
8%
8%

r o/
Li (o

100%
k 100%

(nl2)
(n4 )

(n12)

(nz4)

(n1)

(n3)
(nl7)

100%
65%
12%
18%
5%

100%
82%
18%

100%
75%
25%

Apis mellifera 100%
29 mel: B.pratorum 25%

B.pasouorum k 100%
1 juni: B.pratorum 100%
9 juni: B.pratorum 100%

geel

geel

geel

Vij fboinen
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In het onderstaande is de samenstelling van de kiompies per soort
hommel en per groeiplaats eergeeven.

— Bombus pratorum te Valkenberg 12 juni

lle kiompies bestaan voor 50—1007. uit Phyteuma, met uitzondering
van die van een exemplaar wat vriiel 1007. Rubus bij zich droeg.
Rubus ordt in acht van de. tien kiompies teruggevonden in

redelijke hoeveelheden (ca..20X). In 6 van de 10 gevallen ordt ook
een Boraginaceae aangetroffen in dezelfde verhouding tot de rest
van de pollen van het kiompie als Rubus. In kielne hoeveelheden
erden Iris en een Composiet aangetroffen.

Zie ook fig.39.

Bij no.102,103,lOS en 106 kon de volgorde van verzamelen gerecon—
strueerd orden:
no.102:begin Phyteuma,einig Rubus gevolgci door een mengeling van

Rubus en Phyteuma
no 103:begin Phyteuma, gevolyd door mengeling met Rubus
no 105:begin Phyteuma, mengeling van Rubus en Boraginaceae gevolgd

door Phyteuma
no.106: idem

De menging
kiompie.
Zie ook fig.40.

Fig.40: PollenklomPies 102 en 106

Fig.39; PoIIercIocnpes Bptorun
VIkerterg 12 ni
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vindt vrnl.plaats aan het opperviak van het pollen—

102

V//A

10,

80 100



50

—Pollenklompie van Bombus pratorum in de Hortus

Op 31 mei bii het pad ordt geen enkele maal 1007. Phyteuma aange—

trof'fen, i.t.t.6 en 13 juni, anneer bij alien met uitzondering

van een aarneming vrijel 1007. Phyteuma ordt gevonden.
Op 31 mei ordt veel Rhododendron gevonden (50—27.), aarbii de
Phyteuma bij het pad na de Rhododendron ordt bezocht. Ook aan

het begin van de fourageertocht erd Phyteuma bezocht. De volgorde
van verzamelen kon in vier gevallen goed vastgesteld orden (zie

fig. 43). Bij zes van de zeven kiompies orden paarse Phyteuma—

pollen gevonden. Eenmaal erden paarse pollen aan het begin van

het fourageren verzameid, in andere gevallen na het verzamclen van
de itte pollen, geliiktiidig of na het verzamelen van de Rhodo-
dendron pollen. De paarse pollen ziin dus aarschiinlijk verzameld
in de groep planten bii het pad. In tee gevallen kamen Poly—
gonatum pollen voor (107. en <17. ), verzameld geliiktiidig of na de

Rhodondendron.
Op juni erd Polygonatum in dezelfde hoeveelheden en verhoud-

ingen aangetroffen, maar kam Rhododendron niet meer voor.

Eenmaal kwam 757. Rosaceae pollen voor.. Paarse Phyteuma pollen

kamen in kleinere hoeveelheden voor vergeleken met 31 mei bii het

pad.

Op 13 juni erden.Rosaceae pollen in kleine hoeveelhedefl in 3 van

de 4 kiompies gezien.. Nieuv aren Rhinanthus en RanunculUs pollen.
De Iris pollen die in kleine hoeveelheden erden gevonden , kamen

ook eenmaal op 31 mei voor. Zie ook fig. 41 , 42.

— Pollenklompies verzameld van pis mellifera..

Dii drie honingbiien erden de pollenklompies afgenomen en in alle

drie de gevallen bestonden ze voor 1007. uit Phyteuma spicatum

stuifmeel. Zie ook fig.42.

F.41: PoIIenklocnDieS B,atOcI.W FIQ.42: PoUericlorTpies B.pratocuT & Apis
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Kleur in het klompje
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4.11.3. Pollen op het stigma
4.11.3.1. Phyteuma nigrum

Zie voor de resultaten van het soort en aantal pollen bijlage 12a.

4.11.3.1.1 Soorteigen en soortvreenide pollen

In onderstaande tabel zijn de gemiddelden, de standaardafwijking
en de steekproefgrootte van tellingen op drie lokaties weerge—
geven. Tevens is het aantal niet-Phyteumapollen, en het aantal en
percentage van de stigmata met deze vreemde pollen opgenomen.

Tabel 11: Phyteunia rl.igrum pollen en vreernde pollen op het stigma
in dri.e locaties op diverse data.

SBB SBB-boerderij ,weg Vb Vij fbomen Parr Paralelweg

lokatie
datum

SBB , 5/6

Ntot. Phyteuuia
gem. sd

12 98 31.21 4

aantal stig.met
vreeind soortvr.

(in % van tot.)
1—2 33

Vb ,5/6
Vb ,9/6
Vb ,13/6

12 73 35.71
15 57 37.38
8 117.75 45.39

Par,7/6 15 113,33 51.94

Zie ook fig.44, 45 en 46.

Het aantal pollen bij SBB versohilt sign. van Vijfbomen 9.6;
Paralelweg van Vijfbomen 9.6 en Vi.jfbomen 5.6; Vi,jfbomen 13.6 van
Vijfbomen 9.6 (Oneway, Student—Newman—Keuls procedure p<O.05)
Hoewel soortvreeiride pollen bi de SBB en de Vijfbomen op veel
stigma's voorkoinen, gaat het verhoudings gewijs lage aantallen

pollen. Bij de paralelweg gaat het oni ininder stigmata, maar om
verhoudingsgewijs hoge aantallen pollen.

Fig.45: pollen op Net stigma,Pnigitri
(— = gem.)

Paralelweg
7/6/89

1 2 3 4 5 6 7 8. 9 101112131415
stigma's

N met
soort—
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Fig.44: pollen op Net stigma. P.nitrn
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4.11.3.2. Phyteuma spicatum

In onderstaande tabel zijn de gemiddelden, de standaarda-fiiking
en de steekproefgrootte van tellingen op tee lokaties eerge—
geven. Tevens is het aantal niet—Phyteumapollen, en bet aantal en
percentage van de stigmata met deze vreemde pollen opgenomen.

Tabel 12: Phyteuma spicatum pollen en vreemde pollen op het stigma
in tee locaties op diverse data. H= Hortus, Haren V Valkenberg.

lokatie, Nstig. Phyteuma aantal
datum tot. pollen gem. N met vreemd stig.met soortvr.

en sd soortvr. (in 7. van tot.)

Zie ook fig.47 en 48.

Duideliik is het geringe aantal pollen te Valkenberg t.o.v. de
Hortus, jaarbij in do Hortus hot verschil tussen 6 een 13 juni
weer opvalt. Hot grote aantal stigmata met soortvreemde pollen in
do Hortus op 6 juni is door hot verhoudingsgeiis lage aantallen
pollen van einig belang. Op 13 iuni zijn er minder soortvreemde
pollen; do uitschieter van 35 pollen ordt veroorzaakt door een
klomp (sterk samenhangende) Phelondendron pollen. In Valkenberg
is op 12 juni hot aantal soortvreemde pollen verhoudingsqeiis
groot (gemiddeld 6 soortvreemde pollen/stigma) en orden deze
pollen op veel stigmata gezien ( 887. ). Op 17 juni ziin or minder
soortvroemde pollen ( gem.2.25 ) op minder stigmata.

53

Fig.46: pollen op het stigmaP.nigrirn
vlJfbomen.3 data ( — = gem.)

LJ Z1
5/6 9/6 13/6

U)

0

stigma's

H,6/6 13 146.23 35.45 12 1—6 92
H,13/6 10 53.5 20.46 3 3—35 33
V,12/6 18 30.89 15.59 16 1—25 88
V,17/6 10 28.8 13.98 4 1—4 40
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4.11.4. Pollen consumptie door Rhingia carnpestris

4.11.4.1 Inleiding

Tijdens de vaarnemingen erden drie soorten gedrag van Rhingia op
Phyteuma aargenomen: rusten, nectar eten en pollen eten.
Bij het nectar eten beoog de vlieg zich aan de basis van de

bloemen om de nectar op te kunnen zuigen, bij het pollen eten zat

de vlieg boven of onder de bloem aarop gefourageerd werd, op nog

ongeopende bloemen of op de stigma's van vroueliike bloemen,
zodat met de monddelen de stiji en stempel van de te bezoeken

bloern beerkt konden worden. Diverse malen erd ook aargenomen
dat de vlieg binnen in naueliiks aan de top geopende bloemen

pollen verzamelde door de monddelen tussen stiji en kroon in de

bloem te steken en voorzover zijn krachten reikte, met de voor—

poten de kroon naar beneden te duen. Na het terugtrekken van de

monddelen erden ze met de voorpoten tegeliik met de kop gerei—

nigd.
81j het bekiiken van macro—foto's (

gemaakt door M.Kak ) van

Rhingia's die op bovengenoemde manier fourageerden, kon gezien

orden dat de poten van Rhingia bedekt aren met Phyteuma pollen.

4,11.4.2.Beslachtsverdeling van Rhingia's op Phyteuma

Op 22 mei erden om ongeveer 11.00 uur 10 Rhingia's verzameld,
aarbii de geslachts verdeling 1 op 1 was. Op 29 mei erde bij
aarnemingen het geslacht van Rhingia's genoteerd; hierbii as het
grootste deel vrouties (6 yr., 7 man), aarbij de mannen alien

om 10 uur in
plot E erden aargenomen. Zes man verzamelden pollen, 1 nectar.

Van de vrouties verzamelden 18 pollen, 19 nectar en de rest zD'4el

pollen als nectar.

4.11.4.3. Inhoud van het darmkanaal bij de verschillende
yes 1 ac hten

Van de op 22 mei gevangen Rhingia's werd de inhoud van de darm
onderzocht evenals van een tiental op 4 juni gevangen e><emplaren.

De inhoud en de geschatte verhouding tussen de verschillende
soorten pollen zijn weergegeven in bijiage 13.

Zie voor de inhoud en de verhouding tussen de verschillende
soorten pollen fig.49 en 50.

Het maagdarmkanaal bij de vrouwties bevat in alle gevalien ca.300—

1000 pollen. De mannellike Rhingia's hebben in alle gevallen

minder pollen in het darmkanaal. Eenmaal werd bij een man een
matige hoeveelheid aangetroffen ( ca. 250 pollen )

driemaal was de

hoeveelheid klein ( ca.100 ).

Op 25 mei bestaat de inhoud voor 85—1007. uit Phyteuma pollen, op

4 juni wordt deze verhouding alleen teruggevonden bij een kleine

tot matig grote inhoud van het maagdarmkanaal. Het aandeel van

Lychnis pollen is sterk toegenomen ( tot 1007. ). Nieuw in het menu

zijn Composieten pollen.
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4.12. DE ZDZETTING

4.12.1.1. Phyteuma nirum

De in de kooien bloeiende aren van Phyteuma nigrum vertoonden
zaadzetting tot op een bepaalde hoogte van de aar, daarboven erd
geen zaadzetting gevonden (n=4).

De resultaten van de zaadzetting met en zonder huip ziin eer—
gegeven in de onderstaande tabel 13.

Tabel 13: De natuurliike zaadzetting en de zaadzetting 'met huip'

op de diverse locaties en verschillende data.

Populierenlaantie

Plot — bloemen bloeiend 18 mel
vruchten verzameld 5 juni
natuurliike bestuiving—zaadzetting 63.28 7. (sd 21.8,7 n=25)

met hulp —zaadzetting 67.31 /. (sd 17.59 n24)

Plot B—bloemen bloeiend 18 mel
vruchten verzameld S juni
natuurlijke bestuiving—zaadzetting 63.17 7. (sd 14.93 n16)
met huip —zaadzetting 69.77 7. (sd 21.67 n=16)

Raai 8—bloemen bloeiend 22 mel
vruchten verzameld 14 juni
natuurlijke bestuiving—zaadzettlng 58.63 7. (sd 23.65 n33)
met huip —zaadzetting 74.24 /. (sd 13.53 n=37)

Raai B—bloemen bloelend 24 mel
vruchten verzameld 14 juni
natuurliike bestuiving—zaadzetting 60.96 7. (sd 20.37 n=25)
met huip —zaadzetting 62.92 7. (sd 19.34 n25)

Raai B—bloemen bloeiend I juni
vruchten verzameld 21 juni
natuurlijke bestuiving—zaadzetting 36.52 7. (sd 31.17 n14)
met hulp —zaadzetting 45.49 7. (sd 14.71 n=11)

Plot E— bloemen bloeiend 6 juni
vruchten verzameld 21 juni
natuurlijke bestuiving—zaadzetting 83.56 7. (sd 11.55 n7)
met huip —zaadzetting 80.25 7. (sd 8.52 n=7)

V±j j:

bomen — bloemen bloeiend 5 juni
vruchten verzameld 21 juni
natuurlijke bestuiving—zaadzetting 45 7. (sd 10.89 n=7)
met hulp —zaadzetting 27 7. (sd 14.36 n=9)

Zie voor de zaadzetting in de plots en raaien ook fig.51
pag.59 ). Zie voor de zaadzetting in de Vijfbomen ook fig.52
pag.59 ).

>>>
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Vervoig tabel 13..

SB9 boerderii
eg— bloemen bloeiend 24 mel

vruchten verzameld 16 juni
natuurliike bestuiving—zaadzettiflg 59.45 7. (sd 26.97 n10)
met hulp —zaadzetting 71.73 7. (sd 14.74 n7)

SBB boerderli
el1and— bloemen bloelend 24 mel

vruchten verzameld 16 juni
natuurliike betuiving—zaadZettIn9 85 7. (sd 4.08 n3)
met hulp —zaadzetting 80 7.. (d 3.27 n=3)

Dud emo 1 en
brug— bloemen bloeiend 24 mel

vruchten verzameld 16 juni
natuurliike betuiving—zaadzetting 67.62 7. (d 25.27 n8)
met huip —zaadzetting 79.66 7. (sd 18.05 n8)

Meander
—bloemen bloeiend 24 mei
vruchten verzameld 16 juni
natuurlijke bestuiving—zaadZettiflg 73.97 7. (sd 20.88 n13)
met hulp —zaadzetting 65.87 7. (sd 26.13 n18)

Para11e1eg
— bloemen bloeiend 24 mel
vruchten verzameld 16 juni
natuurlijke bestuiving—zaadzettiflg 52.39 7. (sd 35.25 n=7)
met huip —zaadzetting 61.06 /. (d 27 n6)

— bloemen bloelend 7juni
vruchten verzameld
natuurlijke betuiving—zaadZBttiflg 52.39 7. (sd 38.61 n6)
met huip —zaadzetting 58.67 7. (d 34.29 n6)

Sc heebroeker 1 oopj e
— bloemen bloeiend 29 mei
vruchten verzameld 16 juni
natuurlijke bestulving—zaadZetting 10.18 7. (5d 13.06 n11)
met huip —zaadzettlng 12.90 7. (5d 23.21 n8)

ZIe voor de zaadzetting op bovenstaande 1okatie fig.53 (pag.59).
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Ten the

In de groep planten aan de Beldershoekse eg erd op 7 exemplaren

gemerkt die bloeiende aren hadden. Op de aren erden .zes bloemen

in een vroue1iJk stadium gemerkt aarbij drie bloemen erden

bestoven met stuifmeel van de groep planten langs de Boekeler—

hofeg. De vruchten erden op 30 mei verzameld, aarbiJ slechts 2

aren met gemerkte bloemen erden teruggevonden; de andere aren

aren afgebroken door knagen of een andere verstoring, waarbii de

bloemen/vrUChtBn aren verdenefl.
De zaadzetting van de gemerkte bloemen was:
nat.bestuiVing 35.71 sd 5.15 n3 60.12 sd 15.53 n3
met huip 43.17 sdl4.69 n=3 56.77 sd 12.7 n3

Van 9 aren die tegeliikertiid met de gemerkte aren gebloeid moeten

hebben (
aarvan er S aan gemerkte exemplaren groeiden )

, erden
op ongeveer dezelfde hoogte aan de aar als aar de gemerkte

vruchten gevonden erden, drie vruchten verzameld.

De zaadzetting (met natuurliike bestuiving) was:

45.86 sd 13.75 n=27

De gevonden aarden ijzen niet op een verschil tussen natuurliik

bestoven aren en die met huip, e1 is er een duideliike verschil

in zaadzetting tussen de aren onderling (cnova)

De zaadzetting van op 30 mei gemerkte bloemen:
nat.bestuiVing 47.39 sd 22.58 n29
met huip 52.79 sd 18.55 n26
(Oneay,niet sign.)
De zaadzetting van zes bloeiaren van een exemplaar:
nat. bestuiving 28.96 sd 19.8 n13
met huip 46.26 sd 27.61 n16
(sign. oneay F6.8244 prob .0205)

Zie voor de zaadzetting in Tenthe ook fig.54.

De aarden ijzen eveneens als bij de op 17 mei gevonden aarden
op verschillen tussen de aren onderling en niet naar het tekort

schieten van natuurliike bestuiving. Binnen een kleine groep aren

kan wel een duidellik tekortschieten van de natuurliike bestuiving

orden aangetroffen.
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4.12.1.2. De gemiddelde natuurlijke zaadzettinq en de
verschillen tussen de groeiplaatsen.

De gemiddelde zaadzetting en de verschillen zijn eergegeven in de

onderstaande tabel, * betekend een sifgnificant verschil (SNK
procedure, pO.OS). Dc hnmngcnitcit vri d vr.i-nt- 4
getoetst

Tabel 13: De verschillen in zaadzetting op de diverse locaties.

zz.gem. plaats verschilt met ( code=plaats

(7.) code 1 3 11 4 16 8

10.18 Scheebroekerloopie 1

28.96 Tenthe(6aar) 3 *
36.51 Raai B 1/6 11 *

45.0 Vijfbomen 4 *

46.96 Tenthe 17/5 16 *

47.89 Twenthe 30/5 8 *
52.39 Paralleiweg 7/6 15 *

57.65 Raai B 22/5 14 * *

59.46 SS8 18 * *

60.96 Raai B 25/5 10 * * *

63.17 PlotS 7 * * *

63.29 Plot * * *

66.68 Paralleiweg 24/5 17 * *

67.62 SBB—brug 2 * *

72.98 Meander 5 * * *

83.56 Plot E 12 * * * *

code 1 3 11 16 8

Zie voor de gemiddelde zaadzetting fig.55.

4.12.1.3. Het verschil tussen natuurlijke bestuiving en natuur—
hike bestuiving met huip

Voor ahle groepen planten tesamen is er geen duideliik significant
verschil tussen de twee soorten bestuiving ( Manova DF 1 F3.80
Sign F 0.052 ). Dok tussen de grote groep planten bij de Fopu—
lierenlaan (

plots + raaien )
en de kleinere groepen in de Drentse

Pa is er geen significant verschil tussen tussen de twee groepen
en de bestuiving per groep ( Manova
Bij de Populierenlaan en Twenthe is er wel een significnt
verschil tussen de soorten bestuiving, maar niet voor de soort
bestuiving per groep (

Manova, bestuiving DF 1 F 8.10 Sign F 0.005

Significante verschillen ontbreken bii vergehliking van Plot met

Plot Vijfbomen ( Manova ).
Wel is er cen signifikant verschil bij de twee soorten bestuiving
van Raai ,B op 22 mci ( cnova DF 8 F 3.03 Sign F 0.034 ) en de

Vijfbomen (
Oneway FR6.82 FPO.02 ).

Dok is er een significant verschil bij de bestuiving van de 6 aren
in Twenthe op 30 mci ( Oneway F6.8244 FPO.0205 ).
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Fi.56: Zaadzetting Vlkererg

4.12.1.4. Phyteuma nigrum Hohndal

Van 21 ar-en erden Op 24/5 tee vruchten verzameld, alien onder of
midden op een aar. De zaadzetting gemiddeld 39.04 X

sd 14.59 , n=42 ).

4.12.2. Phyteuma picatum

In Valkenberg erden op 12 iuni erden negen aren verzameld
waarvan onderaan, midden en bovenaan tee vruchten erden onder—
zocht.
De zaadzetting as ( in procenten ): boven 55.74 sd.21.72 n9

midden 57.52 sd.16.77 n=9
onder 66.54 sd.18.29 n=9

Zie ook fi.56.

In de Hortus erden vier ar-en voor het begin van de bloei omhuld.
Tee eken na het einde van de bloel kon geen zaadzetting gevonden
orden. De zaadzetting van gemerkte bloemen kon in de Hortus niet
gemeten orden, omdat de vruchten tijdens het bearen te veel
aren uitgedroogt en de meeste vruchten kapot aren gegaan.
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4.12.3. Het gemiddelci aantal zaden per vrucht en per aar

4.12.3.1. Phyteuma nigrum en Phyteuma spicatum

Bebruik makend van het gemiddeld aantal ovula per bloem op de
diverse lokaties ( zie :4.7.1. ) en de natuurlijke zaadzetting

zie: 4.12.1.1. ) is een gemiddeld aantal zaden per vrucht te
berekenen.
Wanneer vordt aangenomen, dat het aantal ovula per bloem per
hoogte op de aar niet verschilt en alleen de allerbovenste negen
bloemen 507. minder ovula bevatten ( zie: 4.7.1. ) en tevens ordt
aangenomen dat bij P. nigrum het aantal bloemen per aar op alle
niet apart voor dit aspect bekeken locaties overeenkomt met het
aantal bloemen per aar in de Populierenlaan, is het aantal zaden
per aar te berekenen.
Bi.i de berekening is dus voor de bovenste negen bloemen uitgegaan
van minder ovula per bloem en niet van alleen de bovenste drie
zoals erd gevonden in 4.7.1.. Hiervoor is gekozen omdat de
steekproef in 4.7.1. klein is (n1) en bij het verzamelen van
gegevens voor de verdeling van het aantal ovula over de aar ruime
criteria verden aangehouden voor de hoogte van verzamelen, behalve
voor de plaats boven op de aar, aarvoor telkens van de bovenste
zes a negen bloemen is verzameld.
Het aantal zaden per aar is berekend door het aantal bloemen per
aar mm negen te vermenigvuldigen met het aantal zaden per bloem,

en daarbij op te tellen negen maal 507. van het aantal zaden per
bloem. Het totaal is naar beneden afgerond tot op tientallen.
De resultaten van de berekeningen zijn eergegeven in tabel 14 en
tabel 15 en fig.57 en fig.58.

Tabel 14: Gemiddeld aantal zaden
op de diverse locaties.

plaats gem. aantal
zaden/vrucht

Popu 1 ieren 1 aan
plot E
plot
plot B

SBB langs eg
888 bij brug
Popul ierenlaan
raai f,B (gem.)
Tenthe (gem.)
Meander
Vii fbomen
Hohndal
Paraleleg (gem.)
Sc heebroeker—

loopie 2.2
Valken—
berg(P.spicatum) 20.0

Tabel 15: antal zaden per aar
op de diverse locaties.

plaats gem.aantal
zaden/aar

Popu 1 ieren 1 aan
plot E
plot
plot B

SBB langs eg
SBB bij brug
Popul ieren 1 aan
raai B(gem.)
Tenthe(gem.)
Meander
Vijfbomen 410
Hohndal 390
Paraleleg(gecn. )270
Sc heebroeker—

loopie 70
Valken—
berg(P.spicatum) 1260

24.4
18.5
18.4
17.8
17.6

17.2
16.9
15.7
13. 1

12.1
8.2

760
570
570
550
550

530
520
490
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Fig.58: em.aantaI zaden / aar
per ocatie
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5. CONCLUSIES

5.1. DE BLOEMEN EN DE BLOEIREN VPN DE RAPUNZELS

5.1.1. Phyteuma nigrum

De Zwarte rapunzel bloeide in 1989 van half mei tot begin juni. Na die

tijd erd nog hier een daar een bloeiende aar gevonden. De top van de

bloei viel op de belangrijkste aarnemingsPlaatS (Populierenlaan) op

22 mei. Op 1 juni as er in de hoger gelegen delen van de Populieren

laan en in de Vijfbomen opnieu een toename van in bloei komende aren.

De bloei duurde op deze plaatsen langer dan op andere plekken in het

gebied.
De aarneminyen in dit onderzoek zijn begonnen toen de bloei op gang

begon te komen (17 mei).

De bloemen van de Zarte rapunzel verschilden in Drenthe, Tenthe en

Belgisch—LimbUrg van kleur. In Drenthe aren de rapunzels donker—

auberginekleUrig, in Tenthe waren de bloemen minder donker (licht—

aubergine) en in Limburg as de kleur blau—aUbergine. In Drenthe

erden tee exemplaren met een afwiikende kleur gevonden. De kleur

kam overeen met intermediairen van P.nigrum en P.spicatum.

De pollen aren auberginekioUrig. In Drenthe varieerde de kleur tussen

it en aubergine in de middeigrote groepen planten.

De bloeiduur van een bloem is bij warm eer drie en een half etmaal,

bii koel, regenachtig eer biina acht etmalen.
Het jong manlijk stadium van een bloem duurt bij koel, regenachtig

eer ongeveer 24 uur. Bii warm, droog eer is dit korter, omdat binnen

deze tijd dan ook het manlijk stadium ordt doorlopen. Bii koel eer

duurt dit manliik stadium nog ongeveer driekart etmaal.

Het iong vrouvliik stadium aarin het stigma het meest receptief is,

duurt bii koel eer iets langer dan tee etmalen; bii warm weer korter

dan een etmaal. Dok het vroueliJk stadium , is in de meeste gevallen

na twee etmalen verdwenen. Bij koel weer blijft het vrouweliik stadium

nog 5 dagen aanwezig.

In de vrouweliik stadia is de stiji naar boven toe gebogen. Door

buiging van de stigmalobben ligt telkens het stigma in een horizontaal

viak ter hoogte van de manliike bloemen.

De nectarproduktie van een bloem gemeten in het vrouwliike stadium,

was in de Populierenlaafl op 29 mei: 0.096,l, op 1 juni bii koeler

weer: 0.052 /'-l ( zie tab. 2 ). Nectarproductie vindt geheel, of voor

het grootste dpel, plaats in het manlijk stadium, daar bij niet

omhulde bloemen die geleegd kunnen worden door voldoende bezoek,

alleen in manliike bloemen noemenswaardige hoeveelheden nectar worden

gevonden. Dit kan mogeliik de sterke correlatie tussen de dichtheid

van manlijke bloernen en het bezoek verklaren. Het suikergehalte van de

nectar is hoog 477. en hoger.Op 9 juni was de produktie tot in het

vrouwliik stadium 0.204 /41. De temperaturen waren rond deze datum

lager en de produktie is daardoor van een langere periode. Vermenging

met regenwater is waarschiinliik gezien de lage suikerconcentraties in

metingen in de aan 9 juni voorafgaande dagen. De meting van de

nectarproductie op 4 juni was om dezelfde redenen niet betrouwbaar

het suikergehalte was op 4 juni 47. of lager en een verdunning met

regenwater is aannemeliik. >>>
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Het aantal uvula per bloem verschilt per hoagte op de aar en per
graeiplaats. Buvenaan de aar kan het aantal uvula de helft ziin van
onderaan en middenop de aar. Bii de verschillende lokaties warden de
meeste uvula (under en midden op de aar) gevanden in Twenthe: gem.—

35.67. De gratere gruepen in Drenthe hebben rand de dertig uvula per
bloem: Fapulierenlaan en Vijfbomen ca.29 (817. van Twenthe), SBB 30

(847.). Oak in bet Hohndal warden gelijke aantallen uvula geteld (30.9,

857. van Twenthe).
De minder grate gruepen in Drenthe hebben minder uvula: SBB—brug 26.07

(737.), Meander 21.55 (60.47.). In de kleine groepen ScheebroekerlOoPie

en Paraleiweg warden weinig uvula gevonden: respectievellik gemiddeld

19.96 (55.97.) en 12.67 (35.57.).

De Zwarte rapunzel vertuont een varlatie in het aantal bloemen per
aar: Populierenlaan gem. 35.8 (se 1.73), in het Hohndal gem. 27.39
(se 2.37). Bij de Popullerenlaan en de Vijfbomen is de (uitgeblOeide)
aar gemiddeld 3.8 cm lang.

5.1.2. Phyteuma spicatum

De bloei duurde in 1989 van half mel tot midden juni. De waarnemiflgefl

in de Hortus (vanaf 31 mel) en in Valkenberg (12 juni) ziin dus na het

begin van de blaei gestart.
De bloemen van de Nitte rapunzel waren up beide groeiplaatsefl evenals

de pollen crme—wit. In de Hortus werden bii intermediairen met de
Zwarte rapunzel lntermediaire bluem— en pullenkleuren gevonden.

De Witte rapunzel heeft duidelijk meer bluemen dan de Zwarte rapunzel.
In Valkenberg zijn er gemiddeld 67.6 bloemen (se 3.14) en in de Hortus
80.05 (se 4.2) per aar. Dour bet grater aantal bloemen, bloeien er oak

meer bloemen up een aar in vergeliiking met P.nlgrum.
De intermediare rapunzels hebben minder bloemen dan P.spicatum, maar
meer bluemen dan P..nigrum. Het aantal bluelende bloemen is op 31 mel

gellik af hager dan dat van P.nlgrum op dezelfde groelplaats.
De bloemontwikkelllng bij P.splcatum is vriiwel gellik aan die bii
P.nigrum, een verschil is dat op veel aren de stiji niet naar boven
buigt. Er is meer rulmte tussen de bloemen op de aar in vergelliking
met P.nigrum. De bloeiduur van de bloemen is niet gemeten.

In P.spicatum is de nectar pruductie in manllike bloemen op 31 mel per

viif uur gemiddeld 0.09,tl. Deze bloemen konden vaarafgaande aan de

metingen bezucht warden. In intermedlaire aren (paarse bloemkleur)

werden waarden gevanden die overeen kwamen met productie in de Witte
rapunzel. Een betrouwbaar gemiddelde is your de intermediairen niet te

geven, dour de kleine steekproef. Zowel in de Witte rapunzel als de

intermediairen werd in vrouwliike bloemen geen nectar gevonden.
Suikerconcentratiemeting gaf dezelde concentratie als in P.nigrum

(31/5 > 507. suiker).
Het aantal uvula per bloem in Valkenberg komt uvereen met de huogst
gevonden waarde van P.nigrum en is midden up de aar gemiddeld ca.35.
Buvenop de aar warden eveneens als bli P.nigrum minder uvula gevonden.
De totale hoeveelheid uvula per aar is bij P.spicatum dour de grotere
aantallen bloemen per aar hager dan bij P.nigrum.
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5.2. HET BEZOEK

5.2.1. Phyteuma nigrum

Tot de bezoekers van F.nigrum behoren: Bombus pratorum (koningin,
erksters en darren), Bombus jonellus (erksters), Bombus pascuorum
(koningin), Bombus lapidarius (erkster), Psithyrus spec., een
so]itair bijtje, Rhingia campestris, Syrphus spec.,vliegen (Diptera),

Cidaria albulata, Pieris spec., schorpioenvliegen (Mecoptera),mierefl

en een klein kevertie, aarschijnliik Meligethes spec.. Schorpioen—
vliegen erden alleen rustend op P. nigrum gezien. Bombus lapidarius
erd slechts eenmaal op P.nigrum gesignaleerd.
Vooral op uitgebloeide aren erden slakken of slakkesporen aarge
nomen en in Tenthe as er vraat van konijnen.
Op alle groeiplaatsen aar aarnemingen van het bezoek aren, as
Bombus pratorum de belangriikste bezoeker.

Het verloop van het bezoek is bestudeerd in de Populierenlaan en de
Vijfbomen in het stroomdal van de Drentsche . Hieruit resulteerde het

volgende beeld.
In het begin van de bloei is er bezoek van Bombus pratorum en Bombus

jonellus. Dok Rhingia campestris bezoekt in grote aantallen de
bloemen. Het bezoek van hommels is verhoudingsgeiis hoog op een
plaats aar tegeliik met P.nigrum Rhinanthus bloeit.
Op bet hoogtepunt van de bloel is er druk bezoek van zoel Bombus
pratorum als Bombus jonellus en tiidelijk daalt het aantal bezoekende
Rhingia's. Het aantal Rhingia's neemt daarna eer toe, om vervolgens

geleideliik a-f te nemen. Ook het totaal aantal bezoekende hommels
neemt geleideliik af naarmate de bloei voortschriidt.

Er is een significante positieve correlatie tussen de dichtheid van
het aantal mannelijke bloemen per m2 en het aantal bezoekende hommels.
De correlatie geldt voor zoel hoge als lage dichthedcn van de
manliike bloemen, bij verschillende dichtheden is de correlatie niet
meer significant en bij lage dichtheden minder groot. Van belang
hierbii kan zijn, dat bet plot met de lage dichtheid naast dat met de
hoge dichtheid as gelegen. Dok voor Rhingia bestaat er een positief
verband tussen de dichtheden van de manliike bloemen en het aantal
exemplaren. Dit verband bestaat er ook eer bii zoel hoge als lage

dichtheden van de manlijke bloemen.

Vlak na het hoogtepunt van de bloei as B.Jonellus de enige bezoekende
hommel op plekken met hoge dichtheden van bloeiende aren. B.pratorum

kam op dat moment alleen voor in een perifeer deel van de groeLi—

plaats, aar P.nigrum nog met Rhinanthus voorkam. Samen met het
verdiinen van B.pratorum, valt het verschiinen van pis mellifera.
Naar het eind van de bloei verdwiinen B.jonellus en fpis als bezoeker
van P.nigrum. Een enkele maal ordt B.jonellus nog gesignaleerd op
Rhinanthus en Myosotis. B.pratorum komt in kleinere aantallen dan
voorheen terug in alle plots en is aan en op het eind van de bloei de

enige bezoekende hommel. B.pratorum heeft een grote trou aan
Phyteuma nigrum. In het begin van de aarnemingen ordt regelmatig een
solitair bijtje gezien. Het bijtie verdwiint na de top van de bloei
van het toneel en ordt nog een keer op Fluitekruid gezien. Verspreid

over de aarnemingen komen een enkele maal Bombus pascuorum koningin—
nen op de rapunzels. Slechts af en toe bezoeken B.pratorum koningin en

dar, Syrphus spec., Cidaria albulata, Pieris spec., vliegen (Diptera)
en Psithyrus spec. de bloemen. >>>



67

In de Popul.ierenlaan ordt ca..1/4 van de gemerkte hommels na enige

tijd teruggevonden vlakbii de plaats aar ze voor het eerst erden
gezien. De hommels bliiven dus trou aan een plaats. Gemeten erd,
dat een hommel voorafgaande aan een bezoek aan het meest noordelijk
gelegen perifere plot, ook een meer centraal deel van de groeiplaats

had bezocht. Hommels bezoeken het hele centrale deel van de groei—

plaats, en daaraan voorafgaand het zuideliike perifere deel, zodat

het noordeliik deel bezoek lijkt te ontvangen uit alle overige delen

van de groeiplaats. In de Populierenlaafl erden aan het eind van de

bloei van F. nigrum hommels vlakbii hun vangplaats teruggevondefl op

de massaal in bloei gekomen Rhinanthus.

In alle plots tesamen as de standing crop van nectar aan het begin

van de bloei 's morgens om 10.30 uur lager dan ca. 2 uur later. Op dit

tijdstip as de hoeveelheid nectar in de manlijke bloemen de heift
lager. Door het bezoek orden dus de manliike bloemen geleegd. Nectar

in de vrouwliike blomen kan toenemen doordat in de tussenliggende
tijd manlijke bloemen zijn overgegaan in een vrouwliik stadium,
voordat ze geleegd erden. Het bezoek (at nectar verzamelt) is aan

het begin van de bloei niet groot genoeg om alle beschikbare nectar te

consumeren. Op het hoogtepunt van de bloei is smorgens om 6.30 uur
geen nectar meetbaar. In de voorgaande dag moeten alle bloemen door
bezoek geleegd ziin. Om 8.20 uur is er nectar meetbaar in de manlijke
bloemen, de secretie komt dus s'morgens op gang. Dit ondersteunt dat

de nectar in de vrouliike bloemen aan het begin van de bloei af—
komstig is uit manliike bloemen uit voorgaande data.
In plot E is er op 1 Juni een toename van het aantal manliike bloemen

en dus van beschikbare nectar en pollen en neemt het bezoek niet af

zoals in de meeste andere plots.

5.2.2. Phyteuma spicatum en intermediaire Phyteuma's

Bezoekers van P.spicatum en intermediairen ziin: Bombus pratorum
(erksters en darren), Bombus hypnorum (erkster), Fsithrus spec.,
1pis mellifera, Rhingia campestris en Rhagonycha fulva (soldaatie)
elke alleen rustend op de bloeiaar erd gezien.
In Valkenberg aren B.pratorum erksters bii de waarnemingen tegen het

eind van de bloei de enige bezoekers.
In de Hortus kam op 26 mei pis mellifera tesamen met Bombus pratorum

voor op de rapunzels. Dok Koekoekshommels erden regelmatig op
Phyteuma gezien. Op 31 mei aren de honingbiien vriJel verdwenen,
B.pratorum bleef in ongeveer geliike hoeveiheden als voorheen Phyteuma

bezoeken. Rhingia werd bij de waarnemingen slechts een enkele maal

waargenomen. In de plots in de Hortus kwamen intermediaire Rapunzels

voor naast een enkele aubergine—kleurige Phyteuma met weinig bloemen
die hierdoor tot Phyteuma nigrum gerekend kan worden. Op 26 rnei
bezochten de hommels alleen de Nitte rapunzels voor nectar en viogen

om intermediairen en P.nigrum heen. De honingbiien discrimineerden
niet. Op 31 mei hadden de hommels geen voorkeur meer.
Bombus hypnorum werd alleen aan het eind van de bloel eenmaal gezien.

In deze fase van de bloei bezochten ongeveer driemeal zoveel Bombus

pratorum darren als — werksters de Phyteuma.

>>>
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De hoeveelheid bezoek aan de aren in de plots is laag op 26 mei

0.45 per aar/uur, op 31 mei ziin er 0.07 bezoeken per aar/uur. De

hoeveelheid bezoek is laag in vergeliiking met P.nigrum anneer ordt
gekeken naar de dichtheid van de manliike bloemen (

vergeliikbaar met

plot B en C tijdens hoogtepunt van de bloei).
Dok in Valkenberg as het bezoek per aar aan het eind van de bloei

zeer laag (0.04 hommel/aar/UUr).
De nectar gevonden in niet voor bezoek afgeschermde bloemen in de

Hortus is op alle data ongeveer geliik 31/5 gemiddeld 0.073, 6/6

gem. 0.08 en 13.6 gemiddeld 0.063,"-l. Suikerconcentratie meting

kamen overeen met F.nigrum (
>50/. ). Het nectar gehalte van de

bloemen is hoger dan bii P.nigrum en niet veel lager dan do produktie

van eon bloom in 5 uur

5.2.3. Do bozoekers bij do bestuiving van Phytouma nigrum

Do hommels zijn samon met de koekoekshommels door hun bou4 do moest

offectiovo bestuivers. B.ionellus en B.pratorum ziin do meest voor—

komonde hommels. B.jonellus vorbliift langer op eon aar on verricht

moor handelingen dan B.pratorum. B.ionellus zou dus eon betere

bestuivor kunnen ziin dan B.pratorum. De indruk bostond dat tijdens

do aarnomingefl B.pratorum erkstors groter aron dan B.ionellUE
erksters. Do grootte van B.pratorum zou voor do offectivitoit als

bestuivor hot gedrag kunnon compenseren.
Apis vorricht mindor handolingen op eon aar dan B.ionellus (ongeveer

do hoift) en B.pratorum en lijkt dus eon minder effoctiovo bestuiver

dan B.JonellUS on B.pratorum.
In hot begin van de aarnemingofl dragon Bombus jonellus en B.pratorUm

einig vroemdo pollen met zich mee (1.47. van het tot.). De meeste

pollen ordon govondon op do bovenkant van do thorax en do onderziide

van hot abdomen. Dok Apis draagt oinig vreomde pollen moe. In verge

hiking met Bombus, heeft Apis bijna toemaal zoveol PhyteumapOhlen op

hot hijf. En verkiaring hiervoor kan zijn, dat Apis alleen nectar

verzameldo en weinig pollen van het hichaam zal borstolen.

Op Apis konden ook veel Fhytoumapollen op do kop ordon gevonden.

Op Bombus erd dit deel niet gemeten. Do verdoling van do pollen op do

rest van het lichaam is hetzolfde als bij Bombus. Apis kan hiordoor

teemaal zoveol pollen ovordragon dan Bombus on kan hierdoor in do

tijd evenveel pollen overdragen dan Bombus.
Rhingia draagt weinig pollen met zich moo (gem. 41.4 per doel van het

lichaam) in vorhouding tot de andore bozookers (Bombus gom.167.7 per

deel van het hichaam),00k is 197. van do pollen geen Phyteuma.

Voor de bestuiving van Phyteuma zijn dus de hommels en bi.ien van

belang. Vooral kop, bovonkant thorax en de ondorziido van heL abdomen

dragon bij doze dioren de rapunzelpollen. Deze delen komen bij do

handohingen op do bloom met do stiji in aanraking met do stijl (zie

4.10.5.3.).
Later in hot seizoon (9 juni) draagt een B.pratorum veel minder

Phyteuma pollen met zich mee dan oerder erd aargenomen (tot.55
togen 501 op 25/5) en is 677. niet—Phyteuma. Do verdeling van Phyteuma

pollen over hot lichaam is ongeveer geliik, vergoleken met do top van

de bloei.
Vooral aan do buikziide van hot abdomen orden aan hot eind van do

blooi groto hooveolhedofl niet—Phytoumapollon (
vrnl.RhinanthUs meoge

dragon. Phytoumapohlen ordon oor voinig gevondon aan do bovenkant

van hot abdomon en vorhoudingsgoJiiS veol aan do bovonkant van do

thorax.
>>>
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Do verandering in het aandeel van PhyteumapOllen op het lichaam van do

hommels, is ook terug te vinden in do pollenklompios. Wanneer B.Jonel—

lus in hot begin van de bloei op Phyteuma ordt gezien, orden in do

pollenklompies vriiwel alleen Phyteumapollen gevondon en pen enkole

Rubus pollenkorrol. Rubus ordt naast RhinanthUs en Symphytum ook in

enkele korrels op het lijf govonden.
S.pratorum bezoekt al in hot begin van de bloeiperiode van Phyteuma

andere plantensoorten waarvan do pollen in do kiompies wordon terug—

gevonden, do vreomde pollen zitten dan nog niot in grote hoeveelhodofl

op hot lichaam. Als Rhinanthus massaal in bloei komt,neemt do Rhinan—

thus in do klompies do plaats van Phyteuma. Do RhinanthusPOllon ziifl

dan ook op hot lichaam van do hommel in grotere hoeveolheden to zion

Laat in het bloeiseizoen in de Vij-fbomen wordt nog eon Sombus pratorum

gevangen met weer voornameliik Phytoumapollon in do klompies ( 907.

Phyteuma). Do kleur van de Phyteumapollon in do klompies (rose), wijst

op menging met do Rhinanthus. Dok oerdor in hot seizoen worden or

verschillen aangetroffen in do mate van trouw aan eon soort biJ

individuole hommels.

5.2.3.2. Do overdracht van pollen

De hommels verrichten 3 tot 6 handelingen op pen aar, in voornamenliik

do manliike bloemon, waardoor do hommels zich bewegon tor hoogte van

do stigmata van do jong—vrouwliike (
stadium 3) en jonge vrouNliJke

bloemen (
begin stadium 4

Do overdracht van pollen door B.pratorum zal aan hot eind van do

blooiperiode van Phyteuma afnomen door do lagero hoeveelhedofl Phy—

teumapollen en do grotere hoeveelheden niet— Phyteumapollefl op hot het

lichaam van do hommel.
Rhingia is niet van belang als bestuiver. Mogolijk is van belang de
consumptie van pollen. Tollingon van do pollen in hot maagdarmkaflaal
lieten zion dat vooral do vrouwtios op do top van do bloei Fhyteuma
pollen consumeren. Grote aantallen Rhingia's kunnon dus een negatiof

e-ffoct op do bestuiving hebben door reductie van do voorraad stuifmool

in do populatie en door consumptio van op do stempel afgezetto pollen.

Wanneer wordt gekoken naar do hoovoolhoid pollen die op hot stigma
worden overgedragen aan het oind van do bloei (

Vijfbomon 9 juni), dan

is do hoeveelhoid vroemdo pollen laag (1—5 pollen), maar do vroemdo

pollen worden op veel stigmata (537.) teruggovonden . Dok do hoeveol

heid Phyteuma pollen is lager dan bij eerdor gevonden waardori (gem.—

57). Op 5 juni was in do Vij-fbomen do hoeveelheid Phyteuma pollen

gemiddeld 73 en word slechts op eon kwart van do stigmata soortvreemde

pollen in lagere aantallen (1—2) aangetroffen

Op eon andere locatie, bii do SBB boerdorij, is do hoeveolheid vroemde

pollen ook laag, maar wordon zo op moor stigmata aangetroffon en is

ook do hoeveelheid Phyteumapollen hoger.

Op eon late datum (13 juni) worden in do Vijfbomen moor pollen

gevondon (gem. 117.75), maar blijven do hoeveolheden soortvreemde
pollen laag en worden ze op slechts oen kwart van do stigmata aange

troffen.
>>>
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Soortvreemde pollen op de buikzijde van het abdomen van de hommels

orden nauelijks afgezet op het stigma. De Phyteuma pollen op het

stigma ziin mogeliik afkomstig van de kop of poten (geen gegevens

aanwezig van pollen op de kop of poten) of van de rugziide van de

thorax, vaar Jeinig soortvreemde pollen orden gevonden op 9 juni. en

waar verhoudincjs geiis veel Phyteuma pollen zitten.

In een kleinere populatie (ParalelJeg 7 juni) orden el grotere

hoeveelheden soortvreemde pollen gevonden op het stigma (4—26) bij

hoeveelheden Phyteurnapollen vergeliikbaar met SBB 5 juni (gem.113.33),

waardoor een negatieve invloed op de zaadzetting mogellik is. Op deze

locatie worden andere vreemde pollen gevonden (naast Rubus, Symphy—

turn) dan in de Vijfbomen (vrnl. Rhinanthus), deze pollen komen in een

andere verdeling op het lichaam van de bezoeker voor dan Rhinanthus,

In de vier gevalien dat Symphytum op hommels erd gevonden zaten de

pollen op het thorax. Het stulfmeel heeft daardoor een grotere kans om

afgezet te orden op het stigma.
Het uit bezoek resulterende bestuiving lijkt hier niet beperkend.

In de omgeving van de Fhyteuma groeien voldoende drachtplantefl, zodat

hier geen sprake as van een elland populatie voor de bezoekende

insek ten.

De grote verschlllen in de aantallen Phyteumapollen op het stigma,

later in het seizoen zouden te ijten kunnen zijn aan lokale factoren

en aan variatie in de jeersomstandigheden het eer as begin iuni
variabel met overheersend koel, regenachtig eer. De vroueliike
stadia duren dan langer dan een dag en de hoeveelheid bezoek is

afhankeliik van het aantal iangdurig droge periodes met een at hogere

temperatuur over meerdere dagen. Na begin juni klaarde het eer op en

erden de temperaturen hoger, aardoor het bezoek minder door het eer

erd beinvioed. Op 13 juni konden binnen een uur drie hommels vorden

gevangen en de vangst van een enkele hommel met veel Phyteuma stuif-

meel doet vermoeden, dat ook in de Viifbomen bezoek zich concen—

treert op de nog aanezige bloeiende aren. Door het hogere bezoek

orden eer meer Phyteumapollen afgezet.

5.2.4.De effectiviteit van de bezoekers bij de bestuiving van Phyteuma

spicatum

De effectiviteit van de bezoekende hommels en koekoekshommels op de

Witte rapunzel is vergeliikbaar ais met die op de Zarte rapunzei.

ileen pis is ellicht minder effectief.DB honingbii verricht minder

handelingen op de aar, verzamelt geen pollen en is smaller dan de

homme is.

5.2.4.1. De pollen op het lichaam van bezoekers van Phyteuma spicatum

Hoeel op 31 mei de bloei nog in volle gang is, dragen de hommels op

P.spicatum in de Hortus minder pollen met zich mee dan de hommels op

P.nigrum op 25 mel. Het aandeel van soortvreemde pollen is hoger

(19.9Y.). De Phyteumapoiien komen verhouding5geiis het meest voor op

de buikzijde van het abdomen, aar geen soortvreemde pollen vorden

gevonden. Dit kan verklaard orden door de iize van stuifmeel
verzameien: de hommel hangt ondersteboven aan de bloem en veegt de

pollen met de poten van de stijl.

>>>
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Do vreemde pollen komen vooral voor op do kop en de ziikant van hot
abdomen in mindere mate op do bovenkant van thorax en abdomen.
De koekoekshommels dragon veel meer pollen met zich moo dan do hommels
en ook moor vroemde pollen, hetgeen verklaarbaar is door hun grootto
en doordat zii goon pollen van het lichaam borstelon. De Phyteuma
pollen ordon vooral aan de bovenkant van thorax en aan do bovenkant
en zijkant van hot abdomen gevonden. nan do buikziide van hot abdomen
zitten vrijel goon pollen.
Van npis zijn niet voldoende metingen, toch liikt doze bli ook op
P.spicatum moor pollen bij zich to dragon (gem.137.5 per bekeken deel
van hot lichaam) dan B.pratorum (gom.58.4 per dool).
In do pollonklompies van B.pratorum ordt aan hot e.ind van do bloel
minder niot—Phyteuma pollen gevonden dan eerder in hot seizoen; do
kiompies bestaan aan hot eind voor vriiwel 1007. ult Phyteuma stuif—
meel
Op eon eerder tiidstip (6 juni) hebben drie van do tien hommels
vreemde pollen bij zich, op 31 mel had nog goon enkele hommel 1007.
Phytouma in do corbiculae. Tussen do Phyteumapollen komen vaak paarso
pollen voor, or Is dus oak bozoek aan Phyteuma nigrum en de intermedi—
airen geeost.
De vreemde pollen zIJn In de Hortus vrnl. van Rhododendron , Pholon—
dendron en Polygonatum.

Do pollenklompios bostonden In Valkenburg niet voor 100 / uit Phyteu—
ma, zoals In de Hortus aan hot eind van do bloei Slechts tee van do
tien klompies bestondon uit 1007. Phytouma. De andere kiompios hdden
Rubus en een Boraginaceao in hooveelheden. Doze soorten zouden eon
rol kunnen spelen bii eventuele concurrentie, anneer do trend in
Valkenburg overeen komt met in de Hortus, aar vreemde pollen vroeger
in het seizoen moor voorkomen dan aan het eind.

5.2.4.2. Do overdracht van pollen

In vorgolijking met P.nigrum laat in hot seizoen, ordon in de Hortus
midden In hot seizoen moor pollen op het stigma gevonden (gem.146.23,
F.nigrum 9/6 gom.57 ). Oak komon or moor soortvreemdo pollen op moor
stigmata voor hoeel de aantallen verhoudingsgeiis laag ziin.
Do pollenoverdracht van hommols op do stigma vindt daardoor in ieder
geval voor eon doel plaats via do rugziide van do hommels on koekoeks—
hommels en do zijkant van hun abdomen. Do hoovoolheid Phyteumapollen
op hot lichaam van Bombus is minder dan bij ombus op P.nigrum op hot
midden van do bloei.
nan hot oind van do bloei nemen de hoevoelheden pollen op hot stigma
af. Oak hot aantal stigmata met vreemdo pollen neomt af. Do aantallon
vroomdo pollen blijvon vorhoudingsgeiis laag ( 3—4 pollen ).
Do Phyteumapollen nemen af tot ca. eon derde (gem. 53.5). Er is niet
gokokon naar do pollen op hot lichaam van bezookers aan hot eind van
do blooi.
Opvallond is dat op 13 juni do Phelondendron pollen op hot stigma niet
in do pollonklompies orden teruggevonden. Do pollen kunnen dus door
hommels met eon ander fouragoorpatroon dan die van do voor klompies
gevangen exomplaren op hot stigma gebracht zijn
In Valkenborg zijn do hooveolhodon Phyteuma stuifmeel op hot stigma
laag (12 juni gem. 30.9 pollen/stigma. Do hoevoelheden vreemd stuif—
meel zijn not als in do Hortus hager dan bij P.nigrum op do moeste
groeiplaatsen (1—25 pollen/stigma), or is el eon goliikenis met do
Para1oleg. >>>
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De vreemde pollen komen bii P.spicatum op veel stigmata voor (887.). Op
het eind van de bloei is de gemiddelde hoeveelheid Phyteumapollen niet
veel gedaald (gem. 28.8/stigma), de hoeveelheid vreemde pollen is

gedaald en de pollen komen op minder stigmata voor (407.). De vreemde
pollen in Valkenberg ziin van Rubus en een Boraginaceae.

5.5. DE ZAADZETTING

5.5.1. De zaadzetting op de verschillende locaties bij Phyteuma nigrum

Op alle locaties werd een vruchtzetting van 1007. gevonden. De zaad-

zetting ordt in het onderstaande uitgedrukt in het percentage ovula
per bloem, at zich tot zaad ontikkelt.

In de locatie met de meeste rapunzels, de Populierenlaan, is de
zaadzetting aan het begin en op het hoogtepunt van de bloei Ca. 607..

Aan bet eind van de bloei is de zaadzetting 40/.. Op een plek in de
locat.te aar de bloei langer doorzet wordt op het einde een zaad—
zetting van 83.67. bereikt, de hoogste in dit onderzoek gemeten
zaadzetting. In de middeigrote lokatie Vijfbomen duurt de bloei ook
at langer maar is de zaadzetting aan bet eind van de bloei vergellik—
baar met die in de raaien in de Populierenlaan aan bet eind van de
bloel (457.). Op de andere middeigrote locaties in bet stroomdal van de
A is de zaadzetting op bet hoogtepunt van de bloei iets hoger dan bii
de popullerenlaan (SBB—brug: 67.67., Meander 737., beiden 24 mei) of
geliik eraan (SBB—eg: 59.57., 24 mei). In bet weiland naast de S8B
boerderii ordt een hoge zaadzetting gevonden, maar deze meting is
niet betroubaar door de geringe steekproefgrootte (3 aren).
De ligging van de groeiplaats van Phyteuma is niet van belang voor de
zaadzetting van de grote en middelgrote populatie in bet stroorndal van

de Drentsche A: verschillende groeiplaatsen vertonen een verschillende

zaadzetting maar deze ljken niet af van zoals gevonden in de grootste

populatie , de Populierenlaan.
Bii de tee kielne locaties, ordt in bet geval van de Paraleleg een
at hogere zaadzetting van 66.77. of at lagere zaadzetting van 52.37.
gevonden (resp.24 mel en 7 juni) en bij bet ScheepbroekerlOoPie is
tenslotte een zaadzetting van slechts 10.2 7. (29 mei).

In Tenthe, een grote populatie, is de zaadzetting aan bet, begin van

de bloei 45.87. (17 mei). Aan bet eind van de bloei (30 mei) is de
zaadzetting 47.397.. De zaadzetting is er lager dan in Drenthe.

In het Hohndal, een grote populatie, is de zaadzetting aan het begin
van de bloel (vruchten onderean en midden op de aar, verzameld eind
mei) 39.07.. en eer minder dan in Tenthe en Drenthe.

In alle locaties, as er op twee uitzonderingen na, geen significant
verschil tussen natuurliike bestuiving en bestuiving met huip en lijkt
de bestuiving geen beperkende factor. Mogeliik blijft dat meerdere
extra bestuivingen el in een effect kunnen resulteren.
De ene uitzondering kam voor in Raal AB op 22 mei, de andere bij zes
apart staande aren in Tenthe op 30 mei. Bii deze laatste aren as de
natuurliike zaadzetting laag (297.). Bestuiving met behuip van pollen
elders uit de populatie deed de zaadzetting stijgen tot 467. ( geliik

aan de natuurliike bestuiving in de rest van de populatie).

>>>
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Door het verschil in het gemiddeld aantal ovula per locatie hebben de

verschillende zaadzettingefl geen evenredige gevolgen op de verschil

lende locaties. In Tenthe is het aantal zaden per vrucht (16.9)
ondanks een lagere zaadzetting dan in de Populierenlaan naueliiks
lager dan aldaar (17—18). De Fopulierenlaafl is el vergeliikb3ar met

het Hohndal, Viifbomen en 888.
In de Meander is ondanks een hoge zaadzetting het geproduceerde

aantal zaden (15.7) minder dan in de Populierenlaan. De Phyteuma's bij

het ScheebroekerlOoPie producerefl door een laag aantal ovula en een

geringe zaadzetting zeer einig zaden De gevolgen van een laag
aantal ovula ziin het best zichtbaar in de Paralleleg, aar ondanks
een zaadzetting van 52.37. slechto 8.2 zaden per vrucht orden gemaakt.
Naast de verschillen in ovula, kunnen Verschillen in het aantal
bloemen per aar per locatie zorgen voor verschillen in het aantal
per aar geproduceerde zaden

5.5.2. Het verband tussen het bezoek aan Phyteuma nigrum in de plots
en raaien en de zaadzetting

Zonder bezoek is er geen zaadzetting, Phyteuma nigrum is duo
afhankeliik van bezoek voor bestuiving.

Bezoek van B.pratorum met einig Phyteumapollen op het lichaam met een
frequentie van 0.15 bezoek/aar/uur biJ koel regenachtig eer, is vol—
doende voor een zaadzetting van ca. 407. (plot Vijfbomen).
Gerekend over aen erkdag van de hommels van 10 uur kriigt een aar
toch minstens een bezoek per dag en op een receptive stigma zal 1 tot
3 maal pollen afgezet orden. De zaadzetting is niet verschillend als
van na een bezoek van 0—1 Bpratorum/aar uur verdeeld over tee dagen
in de Populierenlaan (zaadzettlng na .1. juni: 36.57.).
Een bezoek van 1 hommel per aar per uur bij warm eer is voldoende
voor een zaadzetting van Ca. 60 7. Hierbii is er geen verochil tussen
alleen bezoek van B.pratorum (plot A) en gecombineerd bezoek van
B.pratorum en B.jonellus (plotS). Een bezoek van 1 B.Jonellus/aar/uUr
met aanvullend bezoek van Apis mellifera zorgt eveneens voor een
zaadzeting van Ca. 607. (raai AB,25 mel).
Een toenemend hommel bezoek, oplopend tot 3 a 4 bezoeken per aar per
uur (raai AB 22 mel) doet de zaadzettlng niet toenemen.
Bij een aanmerkelijk hoger bezoek van 7 tot 8 hommels per aar per uur
neemt de zaadzetting toe tot de gevonden maximale aarde van 83.67.
(plot E 6/6).

Op 18 mel is er een verschil van 4.37. in het voordeel van de bestui—
ving met huip, als er veel potentiele bezoeken van Rhingia's aan de
aren ziin (50 bezoeken/aar/uur), bli mlnder Rhingia bezoek (30
bezoeken per aar/uur) is het verschil met natuurlijke bestuiving
groter (6.57.).
Op 22 mel is het aan€al bezoekende Rhingia's in de raaien minder dan
10 per /aar/uur en is het verschil in bestuiving met huip en natuur—
hike bestuiving significant (15.57.). De Rhingia's fourageren die dag
meer op nectar dan op pollen i.t.t. andere data, waarop pollen en
nectar eten meer geliik as verdeeld. Op 25 mel is het aantal bezoe—
kende Rhingia's hoger (10—20 Rhingia's aar/uur) en resulteert een
extra bestuiving in een 27. hogere zaadzetting. Op 1 juni is het aantal
bezoekende Rhingia's lager (enkele per/aar/uur) en is de zaadzetting
na extra bestuiving ca.97. hoger dan de natuurhiike.

>>>
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Wanneer Rhingia campestris in grote aantallen op de aren voorkomt,
resulteren de extra opgebrachte pollen dus niet in een duideliike
verhoging van de zaadzetting: er is en verband tussen het massaal
voorkomen van Rhingia en het niet effectief ziin van extra pollen op
het stigma. Het is aannemeliik te veronderstellen dat de Rhingia's de
extra pollen consumeren. De hoeveelheid geconsumeerde pollen is dan
nooit dusdanig dat een zaadzetting van minder dan ca. 607. ontstaat.

5.5.3. De zaadzetting bij Phyteuma spicatum.

Dii uitsluiting van bezoek vond geen zaadzetting pLeats, de zaadzet—
ting is dus afhankeliik van bestuiving door bezoek.
De zaadzetting in \)alkenberg is aen bet, begin van de bloei (vruchten
onderean de ear) 66.57. en tijdens het hoogtepunt van de bloei en

daarna (vruchten midden en bovenaan de aer) Ca. 567.. De zaadzetting
op het eind van de bloei is niet bekend.

5.6. DE ROL VPN NDERE PLNTENSODRTEN VOOR DE BEZOEKERS VN FHYTEUM

5.6.1. Bezoekers van P. nigrum

In het begin bezoekt B.joneilus gevangen op Phyteuma vrnl. de Phy—
teuma. In de kiompies orden zeer kleine hoeveelheden van een Compo—
siet, Rhinanthus en Rubus gevonden, Rubus komt ook voor op het

licheam. Mogeliik ordt dus voorafgaand aan Phyteuma Rubus bezocht.
Een Coposiet (o.a. Crepis palustris) ordt ook aan het eind van de
bioei van Phyteuma bezocht,naest de Rhinenthus. Dok in het begin van
de Phyteuma bloel zou dus al in mindere mate bezoek ean een composiet
en Rhinanthus kunnen zijn, voorafgaand ean Phyteuma bezoek. Bezoek aan
Myosotis aan bet eind van de bloei erd siechts eenmaal aargenomen.

B.pratorum bezoekt al venal: het begin van de bioei van Phyteuma Rubus
voora-fgaand aan Phyteuma, Rhinanthus ordt voor de Phyteuma en na de

Rubus bezocht. De tee soorten orden gezamenliik of eileen in
combinatie met Phyteuma bezocht.
Deze volgorde van verzameien veranderd niet. Wel slaat de balans om in
bet voordeel van Rhinanthus. Rubus blijft door veel hommeis bezocht
orden.In juni. orden in geringe mate ook een composiet (o.a.Crepis)
en mogeliik Iris en Ranunculus bezocht.

B.pascuorum koningin bezoekt veelel alleen Rhinanthus. Soms ordt
eileen Phyteuma bezocht, maar in de meeste gevellen ordt Phyteuma
aangedaan na de Rhinanthus. B.pascuorum erksters worden aileen op

Rhinanthus gezien.

Psithyrus bezoekt voorafgaand aen Phyteuma o.a. Orchideaceae.
Waarschijniijk wordt ook Rubus bezocht en mogeliik ook Iris pseuda—

corus en een composiet.

Rhingia bezoekt tijdens of voorafgaand ean het bezoek van Phyteuma

Lychnis flos—cuculi.
Na de top van de bioei van Phyteuma ordt bezoek aen Lychnis belang—
rijker. Sommige exemplaren bezoeken dan ook Rhinanthus en een compo—
siet.

>>>
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Het solitaire bijtje bezoekt voorafgaand aan Phyteuma tee verschil—
lende andere plantensoorten (gele en oranjerode pollen). Na de periode
met bezoek aan Phyteuma erd nthriscus sylvestris bezocht.

pis mellifera werd alleen op Phyteuma gezien. De bijen kamen aar—
schijnlijk uit volken in Taarloo.

5.6.2. Het bezoek van Bombussoorten aan Rhinanthus tussen en bij
Phyteuma nigrum.

Bombus pratorum erd tijdens de bloei van Rhinanthus reqelmatig
aargenomen. Op 1 en 9 juni as een kart van de hommels op do
Ratelaar B.pratorum. Bombus jonellus daarentegen erd niet of als
minder dan 17. aargenomen. De andere hommelsoorten op Rhinanthus aren
B.pascuorum koningin ( 1 juni 217., 9 juni 357. ), B.pasuorum
werksters ( 1 juni 337., 9 juni 17. ) en Bombus lapidarius ( 1 juni 87.,

9 juni. 27. ).

Bombus terrestris ( 1 juni 87., 9 juni 357. ) en Bombus hortorum
1 juni 47., 9 juni 7. ) erden geen enkele maal op Phyteuma nigrum

gez ion.

5.6.3. Bezoekers van Phyteuma spicatum.

B.pratorum bezookt in Valkenberg in negen van do tien gevallon Rubus
en in zeven van do tien gevallen eon Boraginaceae. Do andore planton—
soorten ordon tusson tee bezoeken aan Phyteuma in bezocht.
Mogeliik bezoekon enige exomplaron ook nog Iris on eon composiet.

B.pratorum in do Hortus bezoekt tijdens de rapunzelbloei in vrijel
alle govallon naast do Witto rapunzel de intermediaren en mogellik do
Zarte rapunzel. Dok Rhododendron ordt in alle gevallen aangedaan.
Rhododendron ordt tussen bozoeken aan Phytouma door bozocht. Sommige
hommels bozoeken voor of na Rhododendron, Folygonatum multiflorum.
In de poriodo daarna verdiint Rhododendron ult hot menu, door het
eindigon van do Rhododendron bloei. Vool hommels orden in dezo
poriode gesignaloord op Pholondendron amurense (Kurkboom), bloeiend
temidden van do Rapunzel. Doze hommels brengen geen of zoor einig
bozoek aan P.spicatum. Do P.spicatum bezoekondo B.pratorum hoeft in
dezo periodo een grotero trou aan do rapunzels dan voorheen.
Polygonatum ordt nog door eon hommol bezocht, een andore hommel
fouragoerdo daarnaast op oen Rosaceao. Rosacoao— ,Rhinanthus en Iris
pollen erdon in geringe aantallen bij do hoift van do hommels
gevonden, zodat doze plantonsoorton ellicht af en toe bezocht orden.
Iris ordt el1icht ook op eerdere data bezocht door eon onkelo
hommel

Psithyrus bezookt in de Hortus evonals Bombus pratorum voorafgaand aan
do rapunzels do Rhododendron. Polygonatum vordt niet aangodaan, uel
eon composiet.

pis mollifera had tijdens haar bezoek aan de Phyteuma in toe van
de zos gevallen Polygonatum in do corbiculae en in tee van de drie
gevallen op het lijf. Voorafgaand aan Phyteuma is dus de Polygonatum
bezocht. Dit bezoek tegeliiktijdig met Phyteuma word i.t.t. bil
B.pratorum nooit aargenomon. Dok actief pollenverzamelon erd n.iet
gezien. Do Polygonatum pollen kunnen daardoor bii eordere fourage—
tochton verzameld zijn.

>>>
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TgE1iik met B.pratorum erden honinbiJefl op de Phelondendron gezien

De bijen k,amen uit een tiental volken op de bijeflstafld in de Hortus.

Door de grote (kun5tmatige) bloemenriikdOm in de Hortus is bezoek van

andere leden van de kolonie van de hommels en bijen aen andere

bloemensoOrten dan de jerbovenqPfl0Bmde voor de hand liggend. Opper

vlakkige aarnemingefl (niet genoteerd) bevestigdefl dit
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6. DISCUSSIE

Do bloei van Phyteuma nigrum begon en eindigde in 1989 toe eken
eordor den in in 1988 ( .Hegedoorn,1989 ).
Er erd in dit onderzook eon variatie in bloemkleur per sta—

ndpleats gevonden, bij geografies gescheidon populeties. Bloem—
kiour verschillen zijn bekend binnen do europeso populaties.; eon

blaubloomige vorm ordt beschrevon voor hot zuideliik doel van

hot voorkomon van Phytouma nigrum ( Damboldt,J.1976 ). Volgons
Kovanda ( 1981 ) komen ook in TsjochoslojakiJ2 licht—violet tot
blauo bloomklouren voor, zoals in dit onderzoek gevondon in hot

Hohndl ( Belgisch—Limburg ).
Bloemkleuron intermediair met Phyteuma spicatum zoals. gevonden in

Taarloo ijzen op kruisingen van Phytouma nigrum met Phyteuma

spicatum. De standplaats is eon ander in hot stroomdal van do
Dronts.cho P dan genoemd door Weeda ( 1989 ), do laatsto grooi—

pleats zou zijn vordonen ( mond.med.M.Kwak ). Een gevoig van do

door Weeda enoemdo introgressio van Phytouma spicatum in Phyteuma
nigrum zou to zion kunnon zijn in do variatie in pollonkleur zoals

doze in do middelgrote populaties in hot gebied erd gevondon.
De variatie in aental bloemon per ear in do ondorzochto stand—

pleatson van Phyteuma nigrum niet groot, ol zijn opmerkoliik do
vorschillen in ovula per bloom op do verschillendo grooiplaatsen

en vooral do lago aentallen ovula in kleine populatios. Een
dergeliik verschil erd niet gevondon door Jennorston in Dianthus

deltoidos ( Jennersten 1988 ). Do gevonden verschillen in aantal
ion ovula hebben eon groto inloed op hot aantal goproducoerde
zadon. Op eon ear orden vooral in do allerbovensto bloemen mindor
ovula govonden. Doze bloomen erden niot gebruikt voor verge

hiking van eventuelo verschillon of overeenkomston binnen of

tussen populaties.

Voor do belangriiksto bezoekors ean Phyteuma nigrum, vord eon

verschil gevonden met do aarnemingen van .Hagodoorn in 1988:
neast Bombus pratorum is in hot begin van do blooi Bombus jonehlus

belangriik als bozoeker on ook Rhingia is eon belangriiko be—
zookor. Do aarnemingen in dit ondorzoek komon ol overoen met

Knuth( 1899 ), die ook zwoofvhiegon en solitaire bijtjos als
bezoekers. noteordo. Heimans,HoinsiUs. en Thiisso ( 1965 )

geven eon

algemone omschriiving van bozookers: vhinders, kort— on lang—

tongigo bijon en in minder mate vhiogen. Kovanda (1981) geeft

dezelfde hijst van bezookers zonder to spreken over hot mindero

bolang van vhiegen. In dit onderzoek ovorhoerston do korttongigo

hommels en z'joefvhiegen en aron do vhinders niot bolangriik

ovonals do vhiegon. Kovanda veronderstelt, dat do bloemon voor—

namolijk voor do nectar orden bezocht. lloen voor do honingbii

is dit aar goblekon.
Do consumptie van pollen door zoefviiegen zoals word aargonomen

bij Rhingia campestris,is. boschrevon voor andero zoofvhiegon dan
Rhingia campestris. Kabos ( 1965 ) stolt dat bii zoefviiogon do

vrouties. na do bovruchting bloombozooker orden. Volgens Schnoi

dor ( 1969 is. do opname van pollen bij Syrphidae noodzakeliik

voor hot functionoren van do ovarie.. Hohloay ( 1976 ), vond bij

11 soorten zeofvliegen pollen bij manneties en vroujtjos in

gehiiko hooveolhedon. In Rhingia ordon in do manneties mindor
pollen gevonden dan in vroutios. Do grotero pollonconsumptie bii

do vrouwtios zou vorklaard kunnon orden door do door Kabos en

Schneider gonoomdo rol van pollen voor do voortplanting. >>>



78

De Rhingia's zijn van de vooriaarsgeneratie (
van der Goot,1989

en cnoeten tijdens de PhyteumablOei zorqdragen voor de zomer—

generatie aarvan de larven in koeievlaaiefl opgroeien.

Rhingia vertoont bii pollen consumptie bet gedrag, at door

Hollovay ordt beschreven voor Syrphus: direct pollen eten van bet

stigma, ordt gesuplementeerd door consumptie van pollen op het

lichaam. Op Phyteuma nigrum ligt de nadruk op het direct pollen

eten van de stiji en het stigma. De papillen op bet stigma

aargenomen tijdens bet tellen van de pollen op bet stigma

zouden kunnen verhinderen, dat nooit meer pollen kunnen orden

eggegeten, dan zoveel er nodig ziin voor aen zaadzetting van Ca.

éOY. van de ovula.
Dpvallend as bet bezoek van pis mellifera dat alleen plaatsvond

op de top van de bloei op plaatsen met boge dicbtbeden aan

bloeiende bloemen. pis verdrong op dat moment Bombus pratorum.

Eenzellde verscbiinsel as aargenomen door Kak ( 1980,1987 ) in

een Rhinanthus angustifolius populatie in bet stroomdal van de

Drentsche P. Dok op Phyteuma kam pis alleen niet voor op plekken

met een lage dicbtheid van bloeiende bloemen en kam Bombus in do

hoge dichtheden niet meer voor. Dat de honingbiien vooral in de

hogere dicbtheden van invloed zi.in op bet voorkomen van do

inheemse bijensoorten as eerder beschreven door Ginsberg (1983).

Eon ander verschiinsel van mogeliike interferentie tussen bezoe

kers is bet afnemen van bet aantal bezoekende Rhingia's bij hoog

bezoek van Bombus op do top van do bloei. Volgens Barendregt

1975 ) zouden hommels zeefvliegefl 'rjacler% van de bloemen

Hoeel er geen gerichte aarnemingen aren naar dit godrag,

bestaat niet de indruk dat agressie van hommels t.o.v. do zeef—

vliegen voorkam, hot veelvuldig voorkomen van hommels lijkt

voldoende de zeefvliegefl af te schrikken.

Dat bet solitaire bijtje in bet begin van de aarnemiflgBn veel

voorkam, maar op de top van de bloei verdeen. vertoont overeen—

komsten met zoals gevonden door Sib en Baithus ( 1987 ). Do

auteurs vonden dat het bezoek van hommels en bijen toeneemt bij

een toonemende dichtheid, en bet bezoek van solitaire bijen afnam

bij eon toenamo van de patcb—grootto.

De hommels zijn even als andere bezoekers noodzakeliik voor de

bestuiving. Hagedoorn ( 1989 )
constateerdo autogamie bii Fhyteuma

nigrum. In dit onderzoek is autogamie niet gevonden.

Deze bevindingen sluiten aan bii Kovanda ( 1981 )
. Hot mechanisme

at volgens Hagedoorn ten grondslag zou liggen aan do autogamlo

bleek volgens dit onderzoek niet 'jerkzaam, anneer bet stigma

voldoende omgekruld is om de stijl met pollen to kunnen raken, is

de receptiviteit van bet stigma afgenomen.

Do in 1989 geproduceerde hoeveelbeid nectar in Fhyteuma nigrum is

lager dan in 1988 (
Hagedoorn 1988 ). Warschiinliik as in '88 do

nectar niet cjeheel zuivor meer en aangelengd met regenater door

het toen heersende slechte eer, hierdoor zou ook do lage suiker

concentratie verklaard kunnen orden die in '88 erd gemeton. In

'88 erd geen verschil in nectar gehalte gemeten tussen manliike

en vrouliike bloemen tijdens eon eenmalige meting. Dok bier zou

dit te jijten kunnen zijn aan onvoldoende bezoek in voorafgaande

dagen.
Do geproduceerde hoeveelbeid nectar in een Phyteuma nigrum bloom

is 0.09/-ti, geliik aan do laagste gevonden aarde in (
voor bezoek

open )
Rhinanthus angustifolius in 1988 C

Hagedoorn,19B9 ). >>>



79

Andere aarden voor nectar in Rhinanthus aren hogor (

0.42 N'l ). Do suikerconcentratie lag tussen do 30 en 507..

Hierdoor is op do locatie Populierenlaafl aar beide soorten

voorkomon, alleen in hogo dichtheden van Phyteumabloemen en lage—

van Rhinanthus do standing crop van nectar voor boide planten—

soorten gelijk.
Bombus pratorum en Bombus jonellus do op de Phyteuma hot meest
voorkomende hommols ziin beiden korttongig (

Prys—Jones&Corbet,

1987 ) on kunnen do nectar in Phyteuma gomakkoliik boreiken.
Bombus pr-atorum is op Rhinanthus angustifolius eon secundairo

inbroker en afhankeliik van Bombus torrestris (
Hagodoorn,i.989 en

literatuur daarin ). Bombus jonellus is door do korte tonglengte
vorgeliikbaar met Bombus pratorum. Boide soorton hebben eon snelle

kolonie opbou vroog in het seizoon en hebben daardoor een grote
behoefte aan nectar en pollen voor do opbou van do kolonie die in
juni zijn grootste omvang nadert (

Prs—Jones&Corbet,19B7 ).
Van Bombus pratorum is bekend, dat veel pollen ordt verzameld in
combinatie met nectar verzamelen (

Prs—3ones,19B2 ). Rombus
jonellus lijkt in vole opzichton op Bombus pratorum (lford,1975)

en zal ook do voorkeur geven aan do combinatie nectar en pollen

verzamelen. Doze combinatie is alleon op Rhinanthus mogeliik

annoer Bombus terrestris heeft ingebroken. Do perforaties nemen
toe in do loop van hot bloeiseizoen van Rhinanthus (

Hagedoorn,—

1989 ). In hot begin van hot seizoen is do nectar van Rhinanthus

dus niet volledig beschikbaar voor Bombus pratorum en Bombus
jonellus. Voor beide soorten hommels zal in het begin van do blooi

daardoor do -facilitatie van Rhinanthus voor Phyteuma kunnen

overheersen. Djt komt overeen met jaarnemingen in dit onderzoek.

In hot verlengdo van do redenatie ligt, dat Rhinanthus in toe—
nemende mate zal gaan concurreron em hot bezoek. Doze concurrentie
bliikt in do praktijk op to troden.
In de periode met do concurrentie ( begin juni )

aren do eersom—
standigheden aanmorkelijk slechtor dan in do maand mei. Hommels

verminderen dan hun fouragoeractiviteiton ( Alford 1981 en

litoratuur daarin ). Mogeliik is, dat door do afname van do

suikerconcentratie van do nectar door rogen, Phytouma minder

aantrekkelijk erd voor do hommels in vorgoliiking met Rhinanthus

elke eon meer beschermd noctarium heeft ( Hagedoorn,1989 ).

Hommels pre-fereren eon hoge suikerconcontratie boven een lage

Ploasants 1981; Heinrich 19Th ). Do concurrentiepositie van
Rhinanthus t.o.v. Phyteuma zou hiordoor tijdons regenachtig oer
versterkt orden. Dat eersomstandighedon van belang kunnen zijn
erd aangetoond door Motten et al.( 1981 ).

De mogelijke vorandering van do concurrentiepositie van Rhinanthus

angustifolius tengevolge van eersinvloedon, kon in dit onderzoek

niet nagegaan orden.
Do aan hot allerlaatse eind van do blooi aargenomon plaatseliike
tooname van bezoek aan Phyteuma ondanks eon blijvende concurrentie
van do Rhinanthus, zou verklaard kunnen orden door concentratie
van hommels die hun foraging routes ( Manning,195 ) laton

oindigen bij de bouste groep Phytouma. Do volgorde van planten—

bezoek is bij alle hommels ongeveor gelijk en or zijn Joinig
veranderingen daarin in do ioop van hot soizoen (

Dit onderzoek en

Free, 1970 ). Phyteuma ordt altijd aan hot oind van do tocht
vorzamold. Wanneer Phyteuma nog verspreid bloeiond voorkomt,

hoeven do routes aan hot einde niet samon to vallen. Bij een
afname van do ruimteliike spreiding eindigt voor meerdere hommels
do foraging route in dezelfde groep onig overgebleven planten. >>>
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Het vrhg4 rhpr Ii n1i-
pollen op hot stigma on eon hoge zaadzetting tot gevolg..

Do in dit onderzook gevangon hommols hebben aan hot oind van do

blooi van do Phytouma, anneer or goon lokaal verhoogd bezook is,

minder Phyteumapollen dan voorheen op hot lichaam. Do pollen

kunnen verloron gaan bii het bezoek aan Rhinanthus.. Campbell en

Motten ( 1985 )
vonden dat pollen vorloren gaan bij bezoek aan

andore planten. Echter, net zoals in Hagedoorn (
1989 ) is

gevonden dat Bombus pratorum trou is aan Phyteuma, anneer zii

doze eenmaal bezoekt, zodat hot niot voor de hand iigt dat

Phyteumapollen bij hot bezoek aan andero planten verloren gaan.

Meer voor do hand lijkt to liggon, dat daar Phyteuma minder ordt

bezocht do hommels minder pollen op hot lichaam vorzamelon.
Opgemerkt diont to orden dat ean het eind van hot soizoen slechts
too hommels erden onderzocht en daar or individuole verschilien
in hot fouragoorgodrag van hommols op Phytouma nigrum voorkomen

dit onderzoek ) , hoeft do beschreven steekproef niet reproson
tatiof to ziin voor de goholo Phytouma nigrum bozookondo populatie

hommo is.
Uit do overdracht van pollen op Phyteuma door hommels, blijkt dat

do bostuiving door bozoekendo hommels plaats liikt to vinden

tiidons do handolingon op do aar. Pollen aan do buikziido zouden

tijdons hot landen op do bloom kunnon ordon afgozet, dit mocha—

nisme is in dit ondorzook niot govondon. Do landing op do aar
(aar in dit onderzook niot naar is gokekon) zou hiordoor lager of

hogor zijn dan do vrouliJko bloomon.. Hot ligt voor do hand, dat

ondor do blooiondo bloomen goland ordt en do landing op oud

vrouliike bloomon plaatsvind. Van dezo oud—vrouliiko stadia ziin

goon stigma's bekekon op do aanezigheid van pollen. Dok do

recoptivitoit van dit stadium is niot gonoog onderzocht, zodat

goon uitspraken godaan kunnen orden over do mogeliike bestuiving

door landende insecton.

Het bozook aan Phyteuma on daaruit volgondo zaadzotting in do

groto populatlo Populioronlaan on do Viifbomon is afhankeliik van

hot aantal blooiende manliiko bloemen per aar, do dichthedon

spelon ochter pas eon rol voor do bestuiving, aan hot oind van hot

blooisoizOOn, anneor do de dichthedon die van hot begin van do

aarnomingen benadoren en or concurontie met Rhinanthus is. In

lago dichtheden is er aan hot oind van hot soizoen oinig bzoek,
at einig pollen overdraagt en een lage zaadzetting van 36 tot

457.. In do voorgaande periodo is or in allo dichthoden minstons

oenmaai per uur bezoek aan eon aar aardoor eon stigma eon paar

maai bestoven kan orden en een hogoro zaadzetting hot rosultaat

is (ca.607.).. Hot stemt ovoroen met hot door Hagedoorn (1989)

govonden gogoven, dat moerdore malen bostuivon do zaadzetting doot

toenemen.Dit word voor andere plantensoorten ook aangotoond door

do Vrios on Dubois (1983);Mulcahy on Ottaviana (1983), Snow (1982)

en Kak en Jonnerston (1986)..

In het begin on hot midden van do blooi, noomt hot bezook toe bii

eon toonemondo dichthoid, aarbii do mate van dichthoid (voroor

zaakt door eon hoge of lago dichthoid van planton) goon rol

peolt. Dat bezook toonoemt bii toonamo van do dichtheid word

ook govondon door: Heinrich 1979;Schaal 1980; Waddington en

Hoinrich 1982.
Dat do dichthoid van do bloomen goon invlood hooft op do zaadzet

ting, maar do tijd van hot blopisoizoon ol, erd ook gevonden

door Schmitt (1983) in eon Sonecio populatio. >>>
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De zaadzetting in een kleine geisoleerd liggende populatie met

einig entomofiele bloemen in de omgeving, het Scheebroeker—
loopje, as zeer laag. De zaadzetting van Ca. lOX komt overeen met

een zaadzetting door Hagedoorn ( 1989 ) gevonden bii zelfbestui

ving. Ook kruisbestuiving met pollen uit de populatie deed de

zaadzetting in de poplatie niet stiigen. Dit is overeenkomstig de

bevindingen van Jennersten (1988), dat een kleine geisoleerde

populatie van protandrische planten in toenemende mate zijn

genetische diversiteit zal verliezen door laag bezoek. Dok de

bodemkaliteit kan volgens Stephensom (1981) en Lee & Bazazz

(1982) een rol spelen . Het as in dit onderzoek niet mogellik te
bepalen welke van de factoren een rol speelde.
In een andere kleine populatie, de Faraleleg, kamen veel soort
vreemde pollen op het stigma voor. De soortvreemde pollen die in

grotere aantallen dan elders op ,het stigma erden aangetroffen,
kunnen een negatief effect hebben op de zaadzetting (

Mackenna en

Mulcay et al.1981,1982 Waser 1978; Ockende en Currah 1977;
Thomson et al.1981,1982 ), hoeel ook geen effect erd aargenomen

Kohn en Waser 1985 ). Hagedoorn ( 1989 )
nam een negatief effect

aar van vreemde pollen op P.nigrum. Het as niet duideliik of er
in de Paraleleg een effect as van de vreemde pollen.
De zaadzetting in Tenthe en het Hohndal as lager dan in
Drenthe. In Tenthe vormde de bestuiving op de waarnemingsdagen
geen beperkende -factor In het Hohndal as er bezoek op de aarne—
mingsdag vergeliikbaar met de Populierenlaan en lijkt hierdoor de
overdracht van pollen niet beperkend. Het verschil in de zaadzet-
ting kan veroorzaakt orden door bodemkaliteit (

Stephenson 1981,

Lee & Bazzaz 1982 ) of door een zekere mate van inteelt. In
Tenthe as ook geen sprake van sen inteelt effect; pollen uit een

ver verijderd deel van de populatie deden de zaadzetting niet
stijgen. Dok in het Hohndal zijn geen redenen om aan te nemen dat

sen zeker inteelt—effect een rol zou spelen. lleen in sen

geisoleerde groep aren as de bestuiving ontoereikend. Dit sluit
aan bij Klinkhamer, deJong en de Sruyn ( 1989 ) , die vonden dat
geisoleerde planten van Cynoglossum minder bezoek ontvingen.
Door de geisoleerde liging zou de groep aren minder bezoek

ontvangen. Minder bezoek zou kunnen zorgen voor minder pollen
overdracht van pollen elders uit de populatie, en sen toename van
bestuiving met eigen pollen (

Levin, 1974; Wilson et al.1979)
hetgeen sen negatief effect op de zaadzetting heeft ( Hagedoorn,

1989 ). Dok Sih en Balthus ( 1987 ) vonden bij geisoleerde Nepeta
aren minder bezoek en sen lagers zaadzetting.

Het bezoek van insekten aan andere planten dan Phytsuma in het
gebied van de Drentsche , ordt beschreven door Kak ( 1987

Boudewijn( 1981 ), Blacquiere en Boudeijn ( 1981 ) en Hagedoorn
1989 ).

Tijdens de bloelperioden van Phyteuma nigrum aren vooral Braam en
Rhinanthus belangriik voor de Phyteuma—bezoekende hommels. De
braam erd door de voorgaande auteurs niet bekeken, maar blijkt
voor de hommels in het bestudeerde gebied sen belangriike plant.
Het bezoek van Bombus pratorum aan Rubus ordt beschreven door
lford ( 1975 ) ,ook Bombus jonellus zou de braam bezoeken.
De brasm ordt door vrijel alle hommels constant als sen 'par
tial' plant gebruikt (

lford,1975 ). Rhinanthus angustifolius is
voor de hommels 'minor' of 'major' plant, afhankeliik van het
blosiverloop van de planten. Majoring en minoring erd beschreven
door Heinrich ( 1979 ). >>>
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Rhingia zou volgens Veitman (
in: van dor Goot, 1989 ) eon

voorkeur hebben voor blau en graag op Labiatee vliegen. Boudoijfl

1981 ) en Hagedoorn ( 1989 ) vonden Rhingia in hot dal van do

Drentscho op vole anciere soorten entomofiele bloemen vaaronder

vele niet blauwe , o.a. ook op do Lychnis flos—cucUli zoals in dit

versiag. BIJ afezigheid van Larnium in hot onderzoeksgebiod kon do
voorkeur voor doze soort niet bevestigd orden maar bostond or eon
duidelliko voorkeur voor Fhytouma on later voor Lychnis.

Phyteuma spicatum bloeide in do Hortus ca. teo eken eerder dan

in 1988 ( Hagedoorn, 1989 ). Volgons personeol van de Hortus
mond..med.) zou op do groeiplek Phyteuma nigrum on intermodiaireh

afnemen on Phyteuma spicaturn toenomon. In Valkenborg neomt hot

aantal grooiplaatson langs de Chaamse book of. Deze trend word al
gesignaleerd in 1987 (

Cools, 1987 ) en is overoenkomsticj do trend

in heel Nederland ( Weoda, 1989 ).
Weeda ( 1989 )

constateerdo voor Phyteuma spicatum en Phyteuma

nigrum eon overlap in allo konmerken bohalvo do bloemkleur. Doze

overlap is or ook voor hot aantal bloemon per oar, moor in eon

populatie heelt Phyteuma spicatum duidellik moor bloomen per oar

dan Phytouma nigrum op do bestudeerde groeiplaatsen.

Een ander verschil met Phytouma nigrum is do stand v-an do stiji

t.o.v. do bloeiaar; do stiji kromt bij Phyteuma spicatum minder

duidolijk naar boven en blijft op de meoste aren mm of moor

loodrecht op do as staan Phyteuma nigrum oogt als eon kjast,

Phyteuma spicatum als eon flessenborstel.
Do hoevoelhedefl nectar in do bloemen zijn dezelfde als in 1988 en

ook hot ontbroken van nectar in vroulijko bloomon komt ovoroen

met do metingen in dat joar (
Hagedoorn, 1989 ). Hot verschil in

hoeveolhoden noctar per tijdstip kon niet aangetoond orden.
Hot bozook verschilde in 1989 in do Hortus van dat in hot vooraf—

gaande joar, Bombus pascuorum en Bombus torrestris orden in 1989

niet als bezoeker gesignaleerd. Volgens Knuth ( 1899 )
ziin ook

bijen en kovers bozoekors van spicatum. Do bijon ordon in 1989
als bezookor gozion, kevors niet. Kovanda ( 1981 )

goeft voor

Phyteuma spicatum en Phytouma nigrum dozolfde lust van bozookors.

In 1989 as or mindor diversitoit in bozoekers dan door andore

autours ordt vermold.
In Valkenberg vas Bombus pratorum do onigo bezoekondo soort aan

hot oind van do bloei. Op doze plaats orden alleon orkstors van

Bombus pratorum aargonomon in tegonstelling tot do Hortus aar
voel darren voorkamon. Dit zou veroorzaakt kunnon ,'jorden door do

kunstmatig )
bloemriiker omgoving in de Hortus, iaardoor do

ontikkeling van do kolonies door eon groter voodsolaanbod snoller

kan verlopen ( PUford,1975 ). Hot grote voedseloonbod in do Hortus

zou ook eon oorzaak kunnon ziin voor hot loge bozoek aan Phyteuma

op die plaats.

Do bostuiving vindt net zoals bij Phytouma nigrum plaats tiidons

do handelingen op do oar. Prfzotten van pollen op hot stigma vanaf

do vontralo delen van bozookors bii do landing, zou eor ploats
kunnon vinden op do oudere stigma. Ook in hot geval van Phyteuma

spicatum ziin doze stigmata niet onderzocht.

Evenals in Kovanda ( 1981 ) word bij Phytouma spicatum goon

autogamie gevondon, i.i.t. tot Hagedoorn ( 1989 ).

/
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Teilingen van soortvroomde pollen op hot stigma ijzon orop dat
bli Phytouma spicatum in do tijd in afnemonde mate vreomde pollen

op hot stigma orden afgozot. Do soortvreemde pollen zouden eon
nogatiove invlood kunnon hobben op do zaadzotting, die in do loop

van hot seizoen afneomt. Hagodoorn ( 1989 )
vond eon toename van

do zaadzetting na bostuiving met vreomdo pollen, maar noemt doze

cijfors zeif niot betroubaar. (
Zie ook hierboven, zoals be—

schreven bij hot effect van vreemde pollen op do stigma van

P.nigrum ). Moor voor do hand ligt eon afnamo van do zaadzetting

in do loop van hot seizoen door minder pollen op hot stigma en eon

afnamo van hot bozook, zoals oak do trend as in do Hortus.

Eon afname van hot bezoek gecorreleerd aan do dichthoid van

blooiendo bloemen erd gevonden door Hagedoarn on onderstound do
laatsto godachtongang. Zie voor literatuur F.nigrum hierboven.
Do afnamo van hot aantal soortvreemde pollen op hot stigma on in

do pollenklompios van bezookende insokten komt overeen met

Phytouma nigrum, in do allerlaatsto faso van do bloel anneor
alleen lokaal nag concontratios van bloeiondo aren voorkomon. Dok

bestaat or eon ovoroenkomst in do soort vreomde—pollen op hot
stigma en hot aantal stigma aarop deze pollen erden aangetrof
fen, tussen Phytouma spicatum in Valkonberg on do Phyteuma nigrum
aan do Faraleleg.
Hot aantal soortvreemdo pollen op hot stigma ordt bij boido
soorton dus bopaald door do soort aaniezige concurrerendo of
facilitorende drachtpiant. Phyteuma pollen orden in boide

Phyteuma's in ioder geval voor eon groat deel via hetzolfde
mechanisme ovorgobracht op hot stigma . Er is goon morfologische
barriere of duidelijko isolatie veroorzaakt door vordeling van
pollen op hot lichaam van bostuivers Daardoor kunnen kruisingen
spontaan in hot void voorkamen ( Woeda 1989, Kovanda 1981 ).

Slechts eenmaai erd eon voorkeur vastgestold van hommels voor do
Nitte rapunzel. Mogoliikoriis word do voorkeur veroorzaakt door
do concurrentie van do hon.ingbiien. De bijon discrimineorden niet,

on zorgon in alie aron voor eon reductie van do nectar. Do hommels
zuilen daardoor op eon efficionto manier moor bloomon moeton
bezookon ( Heinrich, 1979 ), aardoor do Witte rapunzol door hot
hager aantal bloemon per aar do voorkeur kriigt boven do intormo—
diairen on do Zarte rapunzel.
In pen boven omschrevon situatie zuilen do Witte rapunzois hager

bezook kriigon dan do Zarte rapunzel en de intermediairen en
hogero aantalion soorteigon pollen ontvangen. Eon dergollik
mochanismo zou ton grondslag kunnon liggon aan do gosignaleerde
achtoruitgang van de Zarte rapunzol ton gunste van do Witto
rapunzol in do Hortus.

Do mogeliiko rol van do bestuivors bij de introgrossio in hot void
van Phytouma spicatum in Phyteuma nigrum zoals genoomd door Weeda
(1989) kan niot direct aangetoond of oerlogd ordon door do vole
complicoronde factoron die eon rol kunnon spelon bij do bestuiving
van boido soorten. Ondor natuurliiko omstandigheden ( d..z.
zonder do aanezighoid van do honingbii ) en eon gemengd voorkomen
van do too Rapunzols, heoft do belangriiksto bestuiver Bombus
pratorum goon voorkeur voor eon van boide soorton on or is goon
duidelijke isolatie bij do bostuiving. Van belang ziin dan do
aantalsvorhoudingen tussen do soorten en do iigging en grootte van
do grooiplekken ten opzichte van olkaar.
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7 S1MENVTT I NB

In do bloeiperiode van Phyteuma nigrum en Phyteuma spicatum erd
in 1989 onderzoek gedaan naar do invlood van do karakteristieken

van eon grooiplaats op do botuiving en za3dzetting van do tee
soorten Campanulacoao.Ifl do maanden mei en juni erd op ver5chil—

lende grooiplaaton gokeken naar do do morfologie van do bloom en

bloeiaar,de populatiegrootte on de dichtheden van bloeiendo aron,

het bezoek op do lokaties, do overdracht van pollen door het
bezoek en do rosultorende zaadzetting. In eon grote populatie van

Phyteuma nigrum erd hot verloop van do dichtheid, bozoek en
overdracht van pollen en do zaadzetting in do loop van hot blooi—

soizoen gevolgd.
Phyteuma nigrum en Phyteuma spicatum verschilden in zoel morfo—
10gb van de bloem als van do bloeiaar. Phyteuma spicatum had meer

bloemen op do blooiaar en de stiji kromde i.t.t. Phyteuma nigrum

minder naar boven. In beide soorten Phyteuma's as hot aantal

ovula per bloom in de bloemon bovenaan do aar minder dan in do

bloemen daaronder.In Phyteuma nigrum erd in de verschillende

groeiplaatsen eon verschillend aantal ovula per bloom gevonden
hetçjeen eon groot effect had op do potentielo zaadproductie.
Zelfbestuiving komt onder natuurlijke omstandigheden niet voor,

Phyteuma nigrum en Phyteuma spicatum ziin afhankeliik van hot

bezoek voor do bestuiving.

Op allo locaties as zoel bii Phyteuma nigrum als Phytouma

spicatum Bombus pratorum do bolangriiksto bozoeker en bestuiver.
lle populatios op do verschilende groeiplaatsen kregen voldoendo

bezoek om eon goede zaadzetting to kunnen boroiken. Dok eon kleine

populatie elko niet goisoloerd as van andere goliiktijdig
bloeiende planton had eon goode zaadzetting.
Eon uitzondering vormde eon zeor kloine populatie van Phyteuma

nigrum bii hot SchoobroekerlOopie, aarin een zaadzetting erd
govonden die overeenkam met eerder govonden zaadzotting bil zolf—

bostuiving. Do zaadzetting is hier niot moor door hot hezook

binnon do populatie boinvloedbaar. Vorschillen in zaadzettiflg

tucson groeiplaatson met verschillendo geograficche liggingen

worden (
mogeliik op eon uitzondering na )

aarschiin1iik bepaald
door 'resource limitation'.

Tijdons do bloei as het bezoek in eon grote populatio van

Phytouma nigrum in alle dichthedon voldoondo om voor moordoro

hostuivingen per bloom to kunnen zorgen. In hot begin van do blueS.

is er plaatseliik facilitatio door Rhinanthus. an het eind van do

bloei troedt or ochtor concurrentio op met Rhinantus, aardoor eon

aar per dag nog slechts eon— tot driomaal ordt bozocht en minder

pollen op do stigma's orden overgebracht. Hot resultaat van do

kantitatievo en kalitatievo mindore bestuiving is eon lagoro

zaadzotting. Op hot oinde van do bloei kan door concentratie van

hot bezoek aan eon groepie aren hot bezook nog dusdanig stiigen,

dat aisnog eon zoer goode zaadzotting ordt bereikt. Do zaad—
zetting is dan hoger dan in het begin on midden van do bloei.
Een mogeliiko verkiaring hiervoor zou kunnen zijn, dat do zveef

vlieg Rhingia campestris die in hot begin en midden van do

Phytouma blooi vool op do blooiaron voorkomt, pollen consumeort

van hot stigma en daardoor do zaadzetting negatiof beinvlood.

Vooral vrou1iiko Rhingia's zoudon do Phyteumapollen consumoren.
>>>
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Do iize van bestuiving op Phyteuma nigrum en Phyteuma spicatum is
niet duidelijk verschillend en bestuivers hobben onder natuurliike

omotandigheden C
goon Ppis mellifera aanezig ) en bii eon gemongd

voorkomen van do twee soorten, goon voorkeur voor eon van beido

planton. Door verschillen in hot aan Phyteuma voorafgaande bezoek

treden plaatsolijk verschillen op in do soort on aantallen pollen

die orden ovorgebracht op Phyteuma. Do verschillon in hot aan
Phyteuma voorafgaande bezoek orden bopaald door het verochilin

aanbod van drachtplanten in de omgoving van de Phyteuma—poPUlatle.

8. SUGGESTIES VOOR VERDER DNDERZDEK

Dit onderzoek as hot eersto uitgebreide onderzook naar do

.bostuiving van Phyteuma nigrum on Phyteuma spicatum on is daardoor
voornamelijk beschrijvend van aard. Holaas is voor Fhyteuma nigrum

hot begin van do blooi niet onderzocht: voor eon volledi.g beold
van do bestuiving zou doze beginperiode onderzocht moeten orden.

Voor Phytouma spicatum zou hot onderzoek ook do top van de bloel
in eon 'ilde' populatie moeten omvatten.
Verder ondorzook zou zich kunnen toespitson op eon kantitatioVo
benadering van beschroven vorschiinsolen. In do osroto plaats kan

daarbii godacht orden aan do mogelliko reductie van do zaad—

zotting door pollenconsumptio van Rhingia campostris.
In do toede plaats lijkt onderzoek onsolijk naar do relatie
tusson do op hot stigma gevonden aantal, soort en kaliteit pollen
en do oruit resulterendo zaadzotting.
Voor eon vollediger boold van do bestuivingsoecologio liJkt hot
noodzakelijk eon duidolijk inzicht to kriigen in do relatios
tussen noctarproductie en bloeistadium en bezoek en do daarmee
samenhangonde rolatio met do zaadzotting op eon bepaald blooitijd—
stip.

Dpmerkeliik as hot in dit onderzook gevonden verschil in hot
aantal ovula per bloom in do verschillende populatios. Voor

vordere vergoliiking van do aantallon ovula per aar in eon

populatie, zou gekokon moeton ordon naar do verdoling van do

ovula op do aar. Dok zou eon methode bodacht moeten vordon om eon
groto steekproef to kunnon nemon zonder do populatio to schaden in
ziin reproductie. Opkekon van in do populatios vorzameldo planten
ondor gecontroloerde omstandighedon, zou uitsluitsel kunnen geven
over de vraag of hier sprake is van 'resource—limitation'.

Dok do mogeliike rol van resource—limitation bii do zaadett.inq
van do populatios in Tentho on hot Hohndal zou onderzocht kunnen

ordon.
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Biilage la.

De populaties in het stroomdal van
de Drentsche A

1. Oudemolen SBB—boerderii weiland
2. Oudemolen SBB—boerderii weg
3. Oudemolen SBB—boerderii brug
4. Populierenlaan

1. Plot A
2. Plot B
3. Plot C
4. Plot D
5. Plot E
6. Raai A(1)
7. Raai B(2)
8. Raai C(3)

5. Vijfbomen
9. Plot

p1
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id. De icicaties van F.spicatum (zie oak bijiage 2b).
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Bijiage 2.

2a. De omvang van do populatles van Phyteuma nigrum

Hohndal.
Do groop aron ult do aarnemingon op 24 mel, besloeg oen opporviak van
12 x 3 m en telde 207 bloelende aren 15 nlet bloeiende en 6 ultge—
bloelde aron (6.33 aren/m2).
Van 28 aren erden de bloemen, knoppen en uitgeblooide bloemen geteld:
gemiddeld aren or 27.39 bloemon per as (sd 12.54), aarvan er gem.—
14.86 bloeiendon (sd 9.83).
De populatle is oen grote aaneengesloten populatie van enigo duizond—
•en Phytouma nlgrum planten. Do totalo grootte van de populatie is
600x3m, en bestaat uit meer dan 10.000 aren. Zie ookBongers en Govers
(1985).

Schoobrookorloopie(Elsbrook)
Langs eon greppel erden op 29 mel 7 individuen gevondon, die vor—
spreld over eon (geschatte)lengte van a. lOm langs eon greppel
groelden ( < 1 aar/m2).

Para le log
Op 7junl erden zoventlen bloelende aren halverecje do bloolgeteld,
37 aren aren ultgobloeid. Do planten grooiden aan eersziide van do

kllnkereg, hot grootste deel in do berm aan do kant van do asfalteg
over eon (

geschatte )
lengte van ca. lOm en eon breedte van Im.

De planten zijn niet homogeen over hot opp. verspreid.

Popu 1 loren 1 aan
Hot totale aantal aren ordt geschat op ca.1000. Voorkomend van Raai C
tot tot enlge meters ten noordon van Plot E moon broedte van
ca. 10m. Do planten zljn niot homogeen versproid.

Vijfbomon
Ca. 100 bloeiendo aren in do directo omgeving (

opp.ca25m2 )van hot
plot on langs do dichtbljgelogon greppel over eon longto van ca.5m.
Tusson hot plot ende groppol komon individuole exemplaren voor.

Meander
26.5 ca. 15 aron per m2 totale populatlo ca. 150 aren, homogoen
vorsprold.

SBB Brug
26.5 Ca. 15 aren per m2 totale populatio Ca. 100 aren, homogen
versproid.

SBB Wog
Op 16 mel erd do groep planten langs do eg naar do boordorli
goteld. Van do brug tot aan do boorderli erden in do berm aan hot
water, in totaal erdon 179 exemplaren getold, aarvan 37 In eon
vegetatief stadium. Do ovorige 142 oxomplaren hadden 179 bloolaren
aarvan 9 aren blooidon met gem 6 bloemen (sd 5.25).

SBB eiland
Hagedoorn (1989) schatte do populatie op ca..100m2 met als hoogste
dichtheid 422.99 bloemen/m2.Ook in 1989 as do dichtheid hoog,maar
alleon in eon strook langs do greppel tergrootto van enige m2.
Do grootte ordt in 1989 goschat op 100—200 bloeiende aren.
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Ten the
Op 17 mel en 30 mei erd in Tonthe In Delden tusson Hengolo en
Haaksborgen een populatie Phyteuma nigrum bezocht. De plant grooide in
de egbormen van de kruising van Boldorshoekseeg en Boeko1erhofeg
aar deze langs en over do Boekelo er beek lopon.
Op 17 mei groeiden or langs de Boekolorhofeg tot do beek 110 exem—
plaren, aarvan 58 in een vegetatief stadium en 56 met bloeiaren. De
56 exemplaren hadden 83 bloeiaren, aarvan or 4 daaderkeliik blooi—
den, met 12, 15, 18 en 14 bloemen.

>>>
Vorder langs do eg kamen 162 vegetatieve exomplaron your en erden
249 bloelaren gevonden, v. 9 aren bloeiden met zes maal 6, too maal
8 on eon maal 3 bloomon. Do 249 bloeiaren ijzon op ca. 160 exem—
plaren.

Langs do Beldershoeksoeg groolde 97 oxemplaren aarvan 26 vegetatief
voorkamon. Do overige 71 ox. hadden 133 bloeiaren aarvan 11 in
bloel, met 15,8,9,13,12,22,10,8,16,16 en 11 bloemen.
P'an do ovorkant van do eg kam in do hook van do kruising eon groot
exemplaar voor met tee blooiaron met 8 en 3 bloemen.
Do totalo populatie bostond aldus ult ca. 530 exemplaren aarvan ca..
250 vegetatieve exemplaren, Do overigo 280 exemplaren met bloelaron,
haddon gemiddeld 1.6 bloelaren. De 26 bloelende aren (ca.5Y. van hot
totaal) hadden gemiddeld 10.19 bloemen (sd 4.71 n26). Op 17 mel as
do populatie aan het begin van de bloel. Op 30 mel as do populatie
aan hot eind van do bloei.

2b. Do populaties van Phyteuma spicatum

Valkonberg en Hondsdonk

Groeiplaats ten zuiden van Breda tussen Ulvenhout en Chaam in do
landgoederon Valkenberg en Hondsdonk langs do Chaamse book, golegen in
hot stroom gebied van do Mark.

Do plant groeit bii voorkeur op do oevers van do book of van droog—
gevallon takken orvan. In do landgoedoren erden 10 blooiendo groepen
Phyteuma's gezien met in totaal 393 bloeionde aren en 438 uitgebloeide
aron (11 groepon). Do groep in Valkenberg waarin word aargenomen had
275 aren (81 bloeiend,3 in knop)
Do grootte van andore groepen (plaats oergegoven op do kaart in
bijiage 1):
Locatie aron

in knop bloeiend uitgebloeid totaal
0 62 51 113

*

B 0 0 8 8(3ind.)
C 0 16 10 26

0 0 12 10 22

E 0 9 10 19

F 0 6 7 13

0 30 18 48

H 0 70 93 163
J 0 4 0 4 (lind)
K 0 103 40 143

* Op 12 juni aron 19 aren van groop " uitgoblooid, 14 assen
bloeiden, 19 aren uitgobloeid. >>>
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Op 17 juni orden 10 bloeionde assen goteld Evenals op 12 juni aren
16 assen op 15— tot 30 cm afgeboton. Dorgelijke vraat word niet gozien
langs de beok in Valkenborg en Hondsdonk, aar op 17 juni nog slechts
onkele exemplaren blooidon. Groop as op doze datum uitgeblooid.

Locatie 6 en H Longs do book in Hondsdonk hobbon vooral dichtbij hot
bruggotjo do moeste planten.

Hortus , Haron
P.spicatum en P.nigrum grooien in do Hortus in too mm of moor van
elkaar gescheiden groepen door elkaar heen, d..z. in eon groep komen
enigo aubergine kleurige Phyteumas voor.
Do ene groop bevindt z.ich naast do viivor- bii do bijenstal en under
eon aangrenzond Hazelaor—bosjo. Do andore groep aarin P.nigrum
ordt gevonden, groeld naast hot pad naar do vijver.
De 'viivergroep' is groot (30—50m2) en heeft eon hoge dichthoid (ca.
50 blooiaren m2) . Do 'padgroop' is mooilijkor to bogrenzen

; de
hoogste dichthoid van 10—20 aron/m2 komt voor in eon gebiedje van
ca.15 m2.
De oxacto grootte van do groepon is niot goed to bopalen , dear
vanoge hot siertuinachtige karakter van do Hortus niet in do vege—
tatie golopon kon orden, mogelijk bevonden zich uit hot zicht nog
moor oxomplaron.

Dijiago 3. do dichtheden van do bloeiaren en hot aantal bloomen per
aar in do aarnemingsp1ots on do raaien.

Drootto van do plots on raaien.

Plot , —D en -E : 2xlm
Plot B en —C; ixim
Raai , —B en —C: lOxO.7m
Vii fbomon 2xlm

Bij zondorhedon

Plot is gedooltolijk golegon in Raai P; zie voor aantal bloemen/aar
etc. van Raai : Plot
Plot B on —C zijn gedeoltolijk golegen in Raai B; zie voor aantal
bloemon/aar otc.van Raai B: Plot B
Plot C is vrijwel identiek aar Plot B; zie voor aantal bloomon/aar
etc. Plot 6.

Wannoor Rhinanthus in do plots of roalon tot bloel kam, is ook hot
aantal aron on bloomon per aar van dozo soort gonotoerd; met uitzon—
dering van Raai C, aarin vrijel uitsluitond Rhinanthus voorkwam.
Zie voor hot blooivorloop van Rhinanthus in Raai C hot blooiverloop
van Rhinonthus in hot naast Raai C gologen plot D.
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De dichtheden en het aantal bloemen per aar.

De voor de notatie gebruikte codes ziin de vo1gende

1=aren bloelend, 2aren niet bl., 3=uitgebl.
4=aantal bloemen/aar (gem., sd en

4
13. 35—6 .74—17
14.78-5.71—32
14. 28—6. 16—39
11.67—5.24—24
9.4 —6.25—15
4.0 —1.0 —3
6.36

8.16 —5.73—25
11.8 —6.08—25
10.56—5.91—25
9.5 —5.36—26
9.05 —6.25—22
8.33 —4.08—6

5
11.0 —6.17—17
12.28—5.37—32
12.64—5.9 —39
10.92—4.63—24
8.8 —5.6 —15
4.0 —1.0 —3
6.36

5.92 —5.27—25
10.36—5.71—25
9.40 —5.33—25
8.81 —4.95—26
8.55 —5.75—22
8.0 -4.1 —6

6
2.35—1.7 —17
2. 50—1 .27-32
1 .64—2 . 88—39
0.75—0.99—24
0.6 —0.91—15
0 -0 -3
0

2.24—1 .30—25
1. .44—0.87—25
1.16—1.07—25
0. 69—0 . 97—26
0.5 —0.91—22
0.33—0. 52—6

7
19.97
40
31.98
9
4.5
0
0

69.44
115.2
85.84
31.05
11.0
1 .98

18.5 26 89
22.5 76 16
25.5 70
29.5 38 —
1.6 20
4.6 4 —

9.6 —

vroueliike bloemen/aar (gem., sd en
manneliike bloemen/aar (gem., sd en
mannnel.iike bloemen per vierkante m.
bl./m2* mnl.bl. /aar
bloemen Rhinanthus per vierkante m.

N)
N)
N)

5aanta 1
6=aan ta 1
7=aantal

aren
Baanta 1

Plot
dat. 1

18.5 17
22.5 32
25.5 39
29.5 24
1.6 15
4.6 3
9.6 3

2
32
9
3

3
1

25
20
2

3

1

3
23
32
28
41

46
58
57

Plot
18.5
22. 5
25. 5
29. 5
1.6
4.6
9.6

8
31.
80
74
45
22
6

Plot C

dat. 1 2 5 6 7 8

58 .24

3 4

106.4
81.2 (*)

64 26.22
71 10.75—7.09—20 10.15—6.29—20 0.6 —0.99—20 12
— 10.75—4.92—4 9.25 —4.57—4 1.5 —0.58—4 6

(* onduideliikheden in de notatie van de veldopname,schattiflg van het

aantal bloemen op basis van vergeliiking Plot 8 en —C)
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Plot D
dat.1 2 3 4 5 6 7 8

18.5 16 33 — 11.5 —5.24—16 8.75—5.95 —16 2.74—0.77—16 22
Rhin. 3.24 —1.25—17 27.5
22.5 23 5 — 15.26—10.59—23 12.91—10.28—23 2.35—1.53—23 27.05
Rhin. 15 3.13 —1.36 —15 23.48
25.5 16 1 — 14.06—7.26 —16 12.56—6.6 —16 1.50—1.46—16 12.0
Rhin. 12 3.25 —1.23 —12 19.5
29.5 8 — 7 7.88 —4.97 —8 7.63 —4.72 —8 0.25—0.71—8
Rhin. 16 2.81 —1.52 —16 22.48
1.6 5 —18 7.8 —4.97 —5 7.2 —3.96 —5 0.6 —1.34—5 1.5
Rhin. 12 2.08 —1.16 -12 12.4B
4.6 1 —15 8 8 0 0
Rhin. 1 4 2

Plot E
18.5 15 27 — 10.27—5.9 —15 7.13 —5.73 —15 3.13—1.25—15 23.48
22.5 46 23 1 14.02—6.97—46 12.17—5.81 —46 1.85—1.13—46 42.55
25.5 40 8 1 11.4 —5.39—40 10.38—5.23 —40 1.03—0.65—40 20.6
29.5 55 24 -
1.6 37 28 15.68—9.27—37 12.89—6.91 —37 3.22—3.71—37 59.57
4.6 23 40 12.09—6.80—23 10.78—6.55 —23 1.30—1.06—23 14.95
9.6 13 51 13.15—8.22—13 11.54—8.25 —13 1.08—1.21—13 7.02

Plot F
9.6 9 — 19.78—12.24—9 18.33—12.96—9 1 —1.12—9 9

Raai
'18.5 27
22.5 62
25.5 99— 5

29.5 24 — 76
1.6 12—47
4.6 4 —59
Rhin. 41
9.6 2 242

dat. 1 2 3 4 5 7 8

Rai8
18.5 125 292
22.5 308 50
25.5 288 32
29.5 221 1 185
1.6 57 — 236
4.6 28 — 145
9.6

Vii fbomn

7.6 20
9.6 14
13.6 8 13.25—7.97—4 11.75—6.9—4 1.5—1.29—4

Hohnda 1
12x3m

24.5 207—15—6
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Biilage 4.

NECTAR PRODUKTIE VAN DE VERSCHILLENDE PLOTS OP DIVERSE TIJDEN
OPBRENGST IN MICROLITERS ( 1).

Omhuldvoor bezoek afgechermd.
m=manneliike bloem, v=vroueliike bloem, ovoude vroueliike bloem

Plot Datum tijd gesi. gem.prod. se n(bloemen)

Hortus 30/5 13.20 m 0 0 9

v 0 0 9

31/5 15.30 m 0.073 0.079 9

v 0 0 11

Hortus
6/6 12.30—

14.30v 0 0 33
m 0.08 0.03 5

13/6 12.00 m 0.063 0.044 4

v 0 0 9

Hortus(omh.)

OP 31 mei erd bij tee itte bloeiaren en een paarse geen nectar
gemeten. Nadat bezoek 5 uur as buitengesloten, erd bli de itte— in
6 mannelijke bloemen 5 maal nectar yevonden :0.03, 0, 0.13, 0.07,
0.03, 0.25 1 (gem. 0.09 1). In de paarse aar erd in drie manneliike
bloemen eenmaal 0.07 en eenmaal 0.09 1 gevonden. In alle drie
gevallen erd geen nectar in vrouelijke bloemen gevonden.

Flaats Datum tiJd gesi. l.(gem.) sd n(bloemen)
Kooi 1 22/5 18.00 m 0 0 14
Pop.l. v 0 0 17

(omh..) Dv 0 0 12

29/5 9.30 m 0.039 0.057 14
v 0.096 0.123 15
Dv 0.086 0.112 15

1/6 11.00 m 0.024 0.139 12
v 0.052 0.207 12
ov 0 0 12

4/6 13.00 m 0.48 0.299 14
V 0 0 5

Dv 0 0 1

9/6 9.50 m 0.229 0.209 7

v 0.204 0.245 2

ov 0 0 4

Pop.1. 18/5 10.30 m 0.049 0.071 9

raail v 0.014 0.028 9

DV 0.01 0.03 40
12.50 m 0.025 0.029 10

v 0.022 0.042 10
DV 0.035 0.05 10

17..OOm 0 0 8
v 0 0 10
DV 0 0 12
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vervolg raail 
Plaats Datum tijd gesl. l.(gem.) sd n(bloemen) 

19.20 m 0 0 7 
0 0 10 
0 0 7 

Pop.l 22/5 6.30 m 0 0 12 
raail v 0 0 12 

ov 0 0 12 
8.20 m 0.019 0.03 13 

v 0.008 0.021 16 
ov 0 0 12 

10.50 m 0 0 12 
v 0 0 12 
ov 0 0 12 

15.00 m 0.028 0.064 10 
v 0 0 13 
ov 0 0 3 

17.00 m 0 0 12 
v 0 0 12 
ov 0 0 12 

raai2 29/5 9.50 m 0.015 0.038 13 
v 0 0 14 
ov 0 0 12 

sbbw 24/5 12.00 m 0.016 0.014 5 
v 0 0 6 
ov 0 0 6 

twenthe 17/5 13.00 m 0 0 11 
v 0 0 22 

Vijfbomen 5/6 12.00 v 0 0 10 
m 0.251 0.709 10 

Bijlage 5a 

Het inseetenbezoek op P.nigrum in de plots en raaien 

In de plots zijn in een toevallige volgorde waarnemingen gedaan van 15 
minuten. Hieruit is het bezoek per uur/ m berekend. De resultaten 
hiervan zijn de onderstaande. 

Gebruikte 
afkortingen:prat=B.pratorum 

pase=B.paseuorum 
paseq=B.paseuorum 

koningin 

jon=B.jonellus syr=Syrphus 
bijtje=solitair bijtje 
re=Rhingia eampestris 
kool=Pieris 

Plot 

Plot F 
Plot E 

Datum Bezoek 

9/6 
18/5 
22/5 

25/5 
29/5 
1/6 
9/6 

5.5 prat,4.5 re,l vlieg 
0.4(5prat,4 bijtje,32 re)--2prat,1.6bijtje,12.8re 
0.4«25 prat,3pase q,lbijtje,54re)--10pra,1.2 
paseq,0.8bijtje,21.6 r e 
0.5(bijtje,93 re,4 syr)--0.5bijtje,46.5re,2syr 
0.66(3prat,18re)--1.9prat,11.9re 
lprat,7re 
4prat,lre 
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vervolg bezoek in plots en raaien

18/5 0.4(llprat,5ion,2pasc q,2biitie,51 rc)——4.4prat,
2jon ,0.Bpascq ,0.8bii tje,20.4rc

22/5 0.4(3prat,38 rc)——1.2prat,15..2rc
25/5 0.66(lprat,13 rc)——0.66prat,8.7rc
29/5—
18/5 0.8(6prat,4Jon ,6biiti, 56rc)——4.2prat,3.2ion

4.2biitie,44.8rc
22/5 0..B(Sprat,l6ion,1 pasc q,64 rc)——6.4prat,12.Bjon,

0. Bpascq 51 . 2rc
25/5 2(7Jon,24 rc)——14 jon,48rc
29/5 2(lprat,14 rc)——2prat,2Brc
1/6 4(2rc)——8r
18/5 0.8(2 prat,3ion,2biitie,104 rc)——1.6prat,2.4prat,

1. 6bij tie,83 . 2rc
22/5 0.8(3oprat,7ion,2syr,2kool,55rc)—---24prat,5.6ion,

1.6syr,1.6kool ,44.4rc
25/5 1 .33(2mot,73rc)——2.66mot,97rc
29/5 2(2lrc)——42rc
18/5 0.4(2prat,1 syr,1 vlieg,85 rc)——0.8prat,0..4syr,

0.4vlieg,34rc
0.66(lion ,34rc )——0.7ion ,22.4rc
0..66(3jon ,34rc)—--2ion ,22.4rc
0. 5(llrc)——5. 5rc
Iprat, lrc
6.6 prat,5.6 Jon, 162 rc,5..8 bijtje
30.4 prat,19.1 ion, 118 rc
16 jon, 167 rc
2 prat, 125 rc
1 prat, 9rc

Plot Vijfbomen:
7/6 1.5 prat
8/6 2 prat
9/6 1 prat

In Raai en Raai B erden om het uur aarnemingen gedaan, aarbij
een raai in oncjeveer 2 minuten werd langsgelopen.
De resultaten zijn:

Raai f

Dat aantal 4aarnemingen soorten en som van alle aarn.
18/5 15 2 bijtje, 2 jon, 1 prat, 37 rc
22/5 11 2 prat, 71 rc
25/5 9 46 rc
29/5 6 1 pasc q, B rc
1/6 7 2

Raai B

18/5 15 3 ion, 1 mot, 3 prat, 78 rc
22/5 11 1 biitie, 5 jon, 1 prat, 85 rc
25/5 9 4 apis, 2 ion, 1 koek, 1 mot, 1 prat, 77 rc
29/5 6 1 ion, 1 prat, 29 rc, 1 syr
1/6 7 12 rc

Plot D

Plot C

Plot B

Plot

Plot ,B,C

22/5
25/5
29/5
1/6
18/5
22/5
25/5
29/5
1/6
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Raa.:i- C 

5 1 pa sc w-Rhin. 
25/S 7 r-c-Phy. 

4 1 pa sc w-Phy. , 
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, 2 pr-at-Phy, 

2 pr-at-Phy., 29/5 7 r-c-Phy. ,1 ter--Rhin. 

.1/6 7 

Bij 1 ag e 6. 

3 pr-at-Rhin, 

3 pr-at-Rhi., 

Waar-ÇJenomen pollen ver-zamelen ( p.ver-z.) en nectar- ver-zamelen 
-/erz ) in de plots. ( n • ..., • 

Dat - soor- t p.ver-z. n.ver-z. 
gem. sd N (gem. ) sd N 

18.5 bijtje 9 -5.55-5 1 -2 -5 
B.jonellus 2.6 -4.27-5 3.8 -2.4 -5 
B.pascuor-um k 2 -0 -1 0 
B. pr- a tor-um 3.4 -3.04-10 2.3 -4.12-10 
Rhingia c. 10 -7.21-23 14.87-8.63-23 

22.5 bijtje 3 -0 -1 0 
B.Jonellus 0 16.67-20.56-6 
B.pascuor-um k 0 2.67 -3.09 -3 
B. pr-a tor-um 7.87-13.76-15 14.53-13.88-15 
Rhingia c. 8.62-7.21 -21 21.67-11.44-21 

25.5 bi jtj e 0 1 -0 -1 
B.jonellus 0 7.67 -6.6 -3 
B.pr-ator-um 0 1 -1 -2 
Rhingia c . 12,53-10.60-15 16.2 -13.8-15 

29.5 B.prator-um 4.5 -0.5 -2 0 
Rhingia c. 7.6 -9.78 -10 6.6 -6.2 -10 

1.6 B.prator-um 2.5 -2.5 -2 1 -1 -2 
Rhingia c. 2.25 -2.28 -4 3 -4.06-4 

9.6 B.pr-ator-um 5.21 -6.47 -14 8 -7.96-14 
Rhingia c. 1 -1.31 -7 1.29-1.28-7 

Bi j 1 a9 e 7. Ver-p 1 aa tsing van de hommel s 

1 BombUs pascuor-um Scop. wer-kster-
Gemerkt in r-aai 3, 22 mei, 10.23 op Rhinanthus, met lichtgele 
ollen in cor-biculae. 
~erug gezien: -29 mei, 9.52 op Phyteuma in plot C, met auber-gine 

pollen in cor-biculae. 
-1 juni, 11.00 op Phyteuma in r-aai 2, met lichtgele 

en auber-gine pollen. 
2-Bombus jonellus Kir-by wer-kster-

Gemerkt in r-aai 2, 29 mei, 9.15 op Phyteuma. 
Ter-u9 gezien -29 mei, 12.30 op Phyteuma in plot E. 

en auber-gine pollen in cor-biculae. 

»> 
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vervoig verplaatsing van de hommels

3—Bombus pratorum L. erkster
Gemerkt in Plot C, 22 mel, 10.38 op Phyteuma, met lichtgele— en
aubergine pollen in corbiculae.
Terug gezien: —22 mel, 14.30 op Phyteuma in plot B en C, met licht

gele pollen in corbiculae.
—25 mel, 16.15 op Phyteuma in raai 2, met aubergine
pollen in corbiculae.

— 1 juni, 8.23 op Rhinanthus tussen raai 2 en 3, met
lichtgele pollen in corblculae.

4—Bonibus pratorum L. erkster
Gemerkt in raai 2, 22 mel, 10.55 op Phyteuma
Terug gezien: —22 mel, plot C, 18.30 op Phyteuma, met aubergine

pollen In corbiculae, 19.05 in raai 2, idem.
—1 juni, 9.00 op Rhinathus tussen raai 2 en —3, met
lichtgele pollen In corbiculae.

5—Bombus pratorum L. erkster
Gemerkt in raai 3, 29 mel, 11.20 op Phyteuma, met aubergine pollen
in corbiculae; analyse: verhouding Phyteuma/Rhinanthus = 50/1.
Terug gezien:— 1 iuni, 9.40 op Phyteuma in raal 1,lichtgele en

aubergine pollen in corblculae; analyse: Phyteuma
/Rhinanthus = 1/1 met enige Ranunculus pollen.

— 9 juni, 10.13 op Rhinanthus in raai 1, met licht—
gele/beige pollen in corblculae; analyse Rhinanthus/
Rosaceae(cf.Rubus) = 4/1.

6—Bombus pratorum L. erkster
Gemerkt in raai 2, 22 mei, 13.30 op Phyteuma met aubergine pollen
in corbiculae; analyse 1007. Phyteuma.
Terug gezien : —22 mel, 19.05 in plot B.

7—Bombus pratorum L. erkster
Gemerkt raai 1, 22 mel, 16.35 op Phyteuma, met aubergine— en beige
pollen in corbiculae; analyse: Phyteuma/Rhinanthus 5/1.
Terug gezien:— 22 mel, 17.30 en 17.45 in raal 1 op Phyteuma.

—25 mel, in raai 3 op Phyteuma komend van Rhinanthus,
met licht gele— en aubergine pollen in corbiculae;
analyse: Phyteuma/Rhinanthus = 3/1 met ongeveer 100
Rosaceae(cf.Rubus) pollen, 2 ranunuculus en 2 Melan
drium pollen. De pollenverdeling over het lichaam:
bovenkant thorax: ca.60 Phyteuma pollen, bovenkant
abdomen: ca.50 Phyteuma pollen, onderkant thorax en
—abdomen: ca.100 Phyteuma—, 4 Rhinanthus—, 2 Iris
pollen en 1 Ranunculus— en 1 composiet pollenkorrel.

—1 .iuni, op Rhinanthus tussen raai 2 en —3 met licht
gele pollen in corbiculae analyse: Rhinanthus/
Phyteuma = 99/1.

8—Bombus pratorum L. erkster
Gemerkt 9 juni, 13.05 plot E op Phyteuma met lichtgele en aubergine
pollen in corbiculae.
Terug gezien:— 9 iunl 13.30, plot E op Phyteuma

Waarnemlngen na meerdere dagen

B.pascuorum ordt 22 mei gevangen op Rhinanthus in raal C, op 29 mel
waargenomen op Phyteuma in plot C, 1 juni op Phyteuma in raal B.
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3- age 8.

Hornr op Rhinanthus
datL116

ts:Populierenlaan
oc,rt aantal Xvan tot.
B.prt. 6 25

5 21
8 33

B.t' 2 8
2 8
1 4
—

Horiirn1 op Rhinanthus
datL-.l rn 9/6
p1a -ts:Vijfbomen

soor—t tijd
15.30 16,30
7

c. k

datum :9/6
p1aat bij de p1ot in de Populierenlaan

oort tijd
10.00 10.35 11.10 11.45 12.25 13.20 14.00 totaal 7.3 2 8 5 1 8* 4 31 256 1 6 11 9 6 4 43 350 0 0 1 1 0 0 -7

1 0 0 3 0 0 0 4 3
1 1 6 11 0 B 12 39 32
1 0 0 1 0 0 1 3 20 0 1 1 0 1 0 3 20 0 0 0 0 0

12 4

aarneming op Crepis

6

2

B. pra t.

B pa C •B.tr .id
9.ter -P
B.lap -

B. hort.
B.jon -

totaa 1 21 33 11 23

1

22 122
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Biilage 9

Bombus pratorum 31 mei 1989
Phyteuma spicatum Hortus, Haren

Aantaulen pollenkorrels per lichaamsdeel
(pollenklompjes in 7.)

kop Phyteuma m 57.67 sd 34.12 n3
vreemd m 22 sd 20.61

thorax d. Phyteuma m 21.67 sd 20.95 n3
vreemd m 1 sd 0.82

abdomen d. : Phyteuma m 35 sd 35 n=2
vreemd m 3 sd 2

abdomen 1. Phyteuma 16 n=1
vreemd 20

abdomen v. Phyteuma m 111.33 sd 64.83 n=3
vreemd —

corbiculae Phyteuma m 84.67 7. sd 10.33 n3

Totaal op kop, thorax d., abdomen d., abdomen v.
Phyteuma m 58.36 sd 55.12 n11, min0 max164
vreemd m 6.82 sd 14.29, min0 max5O
vreemd= Polygonatum, Rodondendron, Compositae, Pinus

Idem Psithyrus spec.

kop Phyteuma m 76 sd 74 n2
vreemd m 1 sd 0

thorax d. Phyteuma m 200 sd 147.2 n3
vreemd m 67 sd 94.05

abdomen d. Phyteuma m 325 sd 201.04 n3
vreemd m 132.33 sd 119.97

abdomen 1. Phyteuma m 220 sd 180 n2
vreemd m 62.5 sd 40.5

abdomen v. Phyteuma 25 n1
vreemd 0

Totaal kop, thorax d. en abdomen:
Phyteuma m 228.82 sd 179.34 n=11, min=2 max600
vreemd m 68.18 sd 95.57 min0 max300

vreemd= Polygonatum, Rhodondendron, Compositae, Pinus en Iris



j-jm pis mellifera, gevangen 25 mei 1989 op Phyteuma nigrum in deplots bij het Populiernlaantje

Phyteuma Ca. 350 n=1
vreemd 1

Phyteum Ca. 500 n=1
vreemcj —
Phyteuma ca.250 n=i.
vrepmd I

v. Phyteuma ca..500 n=1
vreernd 1

= Ranunculus

Bombus (2x .ion.,,2x prat.) en Psithyr-us spec.(jx)

d. Phyteuma m 160 sd 196.6 n=4
vreemcj m 1.5 sd 2.1

abdcmen d. Phyteuma m 121.6 sd 101.13 n=5
vreemd m 2.6 sd 2.94

abdcm v. Phyteunia m 220 sd 150.33 n=5
vreemd m 3 sd 3.63

Gemi-d per deel
phytuma m 167.71 sd 156.59 n14 min=3Q max=1000vremd m 2.43 sd 3.06 min=Q max=10vrmd = Rubus, Symphytum, Rhinanthus, Iris, Compositae en Finus

Idem JRhingia campestris

m 20.5
m 17.5
m 63

vreemd m 2.5 sd 1.5
Gemidde per deel
phyte.uma m 41.4 sd 20.92 n=4
vreemd m 8.4 sd 9.22
vreemd Symphytum, Rhinanthus, Ranunculus, Pinus

idem Bombus pratorum 9 juni

Phyteuma m
Rubus m
Rhinanthus
Phyteuma m
Rubus m
Rhinanthus m 0
rest m 2.5
Phyteuma m 30 sd 20 n2
Rubus m 12.5 sd 12.5
Rhinanthus m 75 sd 75
rest m 10

100

thcr d.
d.

thora>< d. Phyteuma
vreemd

abdomen d. Phyteuma

sd 4.5 n=2
sd 8.5
sd 13 n=2

thorax d.

abdomen d.

abdomen V.

15 sd 0 n=2
2.5 sd 2.5
mO
10 sd 0 n=2
8 sd 8
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Plakpreparaten bezoekers Phyteuma nigrum

Van de onderstaande soorten werden op 25 mel en 9 .juni op diverse
plaatsen van het liohaam de pollen afgenomen en verwerkt tot prepa—
rateri. Onderzoek van de preparaten gaf de volgende resultaten:
(PhytPhyteuina, RhinRhinanthus, Ran=Ranunculus, Comp=Composltae)

25 inei Fopulierenlaantje

Soort plaats liohaam Soort pollen en aantal
Rhingia campestris thorax dorsaal :25 Phyt,25 Rhin,1 Symphytum

abdomen dorsaal:50 Phyt,1 Ran
Rhingia campestris thorax dorsaal :16 Phyt,7 Ran, 2 Pinus

abdomen dorsaal:76 Phyt, 4 Ran
thor.+ abd.ventraal: 40 Phyt,2 Ran

(no.1) (zie ook pollenkloinpjes)
B..jonellus thorax dorsaal :ca.500 Phyt

abdomen dorsaal :ca.300 Phyt
(no.3) abdomen ventraal:ca. 150 Phyt,1 Rubus
B.joriellus thorax dorsaal :ca. 50 Phyt,4 Symphytum,1 Pinus

abdomen dorsaal :ca.100 Phyt,2 Rhin
abdomen ventraal:ca. 400 Phyt,1 Pinus

(no.2)
Apis inellifera thorax dorsaal :ca. 1000 Phyt

abdomen dorsaal :ca.250 Phyt,1 Ran
abdomen ventraal:ca.500 Phyt,2 Ran
kop :ca.350 Phyt,1 Ran

Psithyrus sp. abdomen dorsaal :ca. 150 Phyt,8 Rubus,2 Pinus
ventraal :ca.400 Phyt,1 Rubus,1 Pinus,1 Ran

poten :ca. 500 Phyt,1 Iris,1 Comp.

(no.4)(zie 00k verplaatsingen no.7 en pollenklompjes 25 mci)
B.pratorum thorax dorsaal : ca60 Phyt, 1 Pinus

abdomen dorsaal : ca. 50 Phyt
abd.+thor.ventraal:ca.100 Phyt, 4 Rhin, 2 Iris,1 Comp,

1 Ran, 2 Pinus

9 ,juni Populierenlaantje bij plot E
(no.63,zie ook pollenklompjes no.63)
B.pratorum w thor.+ abd.ventraal: 50 Phyt

thorax dorsaal 30 Phyt
abdomen dorsaal : 8 Phyt,2 Rhin,1 Rubus

9 .juni Vijfboinen
(no.51,zie ook pollenklompjes no.51)
B.pratorum w thor.+ abd.ventraal: 10 Phyt,150 Rhin,20 Symphytum
(no.52, zie ook pollenklompjes no.52)
B.pratorum w thorax dorsaal :15 Phyt,10 Rubus,1 Lamium

abdomen dorsaal : geen pollen
(no.65,zie ook pollenklompjes no.65)
B.pratorum w thor.+ abd.ventraal: 50 Phyt, 25 Rubus

thorax dorsaal : 15 Phyt, 5 Rubus,2 Symphytum,lRan,
1 Pinus

abdomen dorsaal : 20 Phyt, 16 Rubus
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Bijiage 10.

22 mel Populierenlaantje.,inerken hominels

Soort en yang— kleur— grootte kleur— Soort pollen en
plaats vers droog verhoudingen

(no.1) Plot C
B.pratorum w li.geel/ groot vuilgeel/ Phyt/Rhin:1/1 +

aubergine aubergine % Ran en Rubus
(no.3) Raai B
B.jonellus aubergine zeer aubergine Phyt ca.100% +

klein enige Rubus pollen

(no.4) Raai B (zie ook verplaatsing no.7)
B.pratorum aubergine groot aubergine 100% Phyt

(no.5) Raai B
B.pratorum aub/beige groot vuilgeel/ Phyt/Rhin : 5/i

aubergine
(no.6) Raai C
B.pascuorum k beige klein vuilgeel 100% Rhinantes + enige

pollen Phyteuma
(no 7) —
B.pratorum aubergine groot *aubergine oa. 100% Phyteuma +
*begin klompje jets lichter * % Rubus en Ran

25 mel
B..jonellus e.100% Phyt + enige

Ran,Coinp en Pinus
(zie ook plakprep. no.1)

B.pratoruin li.geel/ - Phyt/Rhin:3/1 + %

aubergine % Rubus, enige Ran,
Lychn is

(zie ook plakprep.no.4)

1 juni Fopulierenlaantje 9.40 tot 13.05

(no.20) Groen 4 op Rhinanthes bij Raai A
B.pratorum w li.geel/ - geel/aub Phyt/Rhin:1/1 +

aubergine % Ran

(no.21) Plot 2
B.pratorum w li.geel/ zeer geel/ Phyt/Rin:9/1

aubergine klein aub.

(no.22) Bruin rechts onder op Rhinanthes tussen plots
B.pratorum w li.geel matig li.geel/ Phyt/Rhin:99/1

dooierg.

(no.23) Raai B
B.pratorum w li.geel/ klein aub/geel Phyt/Rhin:1/1 +

aubergine % Rubus

Soort, vangpl. kleur vers kleur droog
grootte Soort pollen en verh.

(no.24) Blauw li.boven/midden Raai B
B.pratoruxn w li.geel/ groot aub/geel Phyt/Rhin:1/1

aubergine
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Vervoig bijiage 10.
Soort en yang— kleur— grootte kleur— Soort pollen en

plaats vers droog verhoudingen

(no.25) Plot E
B.pratoruiu w aubergine matig aubergine Phyt ca.98%

Rubus 2%,Iris
1 pollenk.

5 juni
(no.26) Plot E
B.pratorum w li.geel/ - li.geel/ Phyt/Rubus:3/1

aubergine aubergine

9 juni
tussen plots op Rhinanthes
B.jonellus - Rhin/Comp. :10/1

(no.60) rood 1 bij plot E
B.pratorum w li.geel klein li.geel Rhin/Rubus:4/1

(no.61) bij plot E
B.pratoruin w geel klein geel 100% Rhin, enige pollen

P hy

(no.63) op Rhinanthes bij Plot E
B.pratoruin w li.geel/ groot Phyt/Rhin/Rubus:

aubergine 1/3/1 +
enige Iris en Comp

Opm.zie ook no 63 plakprep

5 juni Vijfboinen

(no.27) 13.30
B.pratorum li.geel/

aub klein rosegeel/ Phyt/Rhin:3/2
au b

(no.28) 13.45
B.pratorum li.geel/

aub klein vuilgeel/ Phyt/Rhin:1/1
au b

7 juni Vijfboinen 12.00 tot 14.30

(no.30) kleur vers grootte kleur droog soort pollen
B.pratorum w geel/aub. groot donkergeel/ Phyt/Rhin:1/1+

aubergine ca. 1/25 Ran +

Opm. :geel aan pootkant Rubus

(no.31)
B.pratorum w geel/aub. klein vuilgeel Phyt/Rhin:1/2+

oa.1/10 Rubus
Opni. : geel aan pootkant

(no.32)
B.pratorum w geel/aub. matig donker-/v.uil-

geel/aub. Phyt/Rhin:4/1
Opin. :geel aan pootkant
Soort,vangpl. kleur vers kleur droog

grootte Soort pollen en verh.

(no.33)
B.pratoruin w geel matig eierdooier-

geel 100% Rhin
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Vervoig bijlage 10.
Soort en yang— kleur— grootte kleur— Soort pollen en

plaats vers droog verhoudingen-

(no.34)
B.pratoruin w geel/aub klein vuilgeel/ Phyt/Rhin:1/2

aubergine

(no.35)
B.pratorum w geel/aub zeer Fhyt/Rhin:3/2+

(gemengd) klein % Ran

(no.36)
B.pratoruin w geel/aub klein geel/vuil- Phyt/Rhin:1/1 +

geel/aub. ca.10 Ran

(no. 37)
B.pratorum w geel/aub klein vuilgeel/ Phyt/Rhin:1/3 +

aub ¾ Ran

8 ,juni Vijfboinen 14.00-45.30

(no.40)
B.pratoruin w li.geel/ klein geel/aub Phyt/Rhin:1,/1 ±

aubergine Rubus enige ¾

(no.41)
B.pratorumn w li.geel/ geel/aub Phyt/Rhin/Rubus:

aubergine 2/1/1

(no.42)
B.pratorum w li.geel/ li.geel/ Phyt/Rhin:3/1

aubergine aubergine

9 juni Vijfboirien

(no.51)
B.pratorurn w li.geel/ klein geel/aub Phyt/Rhin: 1//i

aubergine

(no.52)
B.pratorum w li.geel/ klein geel/aub Phyt/Rhini:1/1

aubergine enige ¾ Rubus
(no.65)
B.pratorum w groot Phyt/Rhin:1/4

Opin. : zie voor no 51, 52 en 65 ook plakprep.

>>>
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13 juni Vijfbomen 13.00

Soort,vangpl. kleur vers kleur ciroog
grootte Soort pollen en verh.

(no.115)
B.pratorum li.geel/ klein Phyt/Rhin: 1/1 +

aubergine enige Rubus,Compositae

(no.14) op Rhinanthes
B.terrestris geel/donker— donker— Rhin/cfLamium 3/1 +

geel groot paars/—geel enige Iris en Rubus
tussen Lamium

14 juni Vijfbomen

B.prtorum li.geel/ li.geel/ Phyt/Rhin 9/1
aubergine rose

lOb. Stuifmeelladingen Valkenberg

Van de op 12 juni gevangen hommels erden de pollenklompies verzameld
en in geanalyseerd de resultaten ziin de volcjende:

Nummer grootte verse kleur kleur samenstelling
no.100 middel midden geel vuilgeel Phyt.vryel 1007.,Iris 1.,

Rubus 7., Boraginaceae 7.

no.101 dooiergeel/ Phyt.757., Rubus 157.,
grijsgroen 8oraginaceae 107.

no.102 ,, / vuilgeel/ Phyt.957., Iris 7., Rubus 47.,

donker geel donkergeel/ Boraginaceae 17.
heldergeel

no.103 ,, I,, vuilgeel/ Phyt. 707., Phyt.+ Rubus 307.
geel wv. Rubus 107.

no.104 groat groenig vuilgriis vrijel 1007. Rubus, Phyt.7.

no.105 ,, middengeel/ geel/griis— Phyt. 607., Rubus 207.,Sora
groenig groen/d.geel ginaceae 207.,Comp. 7.

(fPP)

no.106 ,, 7,, ,,/,,/,, Phyt. 507., Rubus 257.,Bora—
ginaceae 257.

(pI)
no.107 ,, I,, dooiergeel/ Phyt.507., Rubus 257., Bora—

griisgroen ginaceae 257.

(I,)
no.108 klein ,, /,, griisgroen/ Phyt. 757., Rubus 157.,

geel Boraginaceae 107.

no.109 groat dooiergeel 1007. Phyt.

no.110 midciel geel/ dooiergeel/ Phyt.S07., Rubus 207.
groenig grijsgroen
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ij1age 11.

Wanneer de pollenklompies verzameld orden en ter conser—
vering gedroogd, veranderd de kleur. Wanneer de droge kleur
ordt vergeleken met de verse kleur, bliikt in vriiel alle
gevallen de kleur aubergine niet te veranderen, tinten van
geel orden vriiel alien donkerder door droging.
Verschiliende tinten geel en beige in de klompies verzameld
in de Fopulierenlaan verijzen allen naar Rhinanthus pollen.
Rubus pollen die tegelilk met Rhinanthus kunnen voorkomen
ogen in droge kiompies ook als diverse tinten van geel,
lichter maar grauer dan dan die van Rhinanthus (zie Pollen—
kiompies) -
Hoeel deze pollen lichterziin in vergeliiking met pollen—
ladingen met biimenging van Rhinanthus bliiken de in het veld
aargenomen kleuren te veel te varieren om hieruit voor de
in het veld aargenomen kiouren voorspellingen te doen over
de soort pollen bij de veldaarnemingen.
De variatie in kiour van de verschillende pollensoorten in
de klompies zou veroorzaakt kunnen orden door de door
Hodges ( 1973 ) genoemde factoren bii de verkleuring van
pollen in de corbiculae van honingbiien, ook kan eon rol
spelen dat do kleuru'aarnemingen door drie personen ziin
gedaan, zonder kiourentabellen.
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Biilage 12a: Pollen op stigma bij Phyteuma nigrum

SBB boerderii eg, 5 juni

Taalf stigma's geteld. Gemiddeld 98 soorteigen pollen (sd 31.21).
Vier- stigma's hadden een gering aantal ( 1 of 2 ) soortvreemde pollen
van de soorten Symphytum, Rhinanthes, Rubus of Ranunculus.

Viifbomen, 5 juni

Taals stigma's geteld. Bemiddeld 73 soorteigenpollen (sd 35.71).
Drie stigma's hadden een of tee Rhinanthes pollen.

Vijfbomen, 9 Juni

Viiftien stigma's geteld. Gemiddeld 57 soorteigen pollen (sd 37,78).
Acht stigma's met een of tee pollen van Rhinanthes (3x),Rubus (2x),
Composiet (3x), of Ranunculaceae (lx).

Viifbomen, 13 juni

Acht stigma's geteld. Gemiddeld 117.75 soorteigen pollen (sd 45.39).
Een stigma had een Lychnis pollenkorr-el, een ander vier Rhinanthes
pollen en een Compositae pollenkorrel.

Paraleleg, 7 iuni

Viiftien stigmas geteld. Gemiddeld 113.33 soorteigen pollen
(sd 51.94). Een stigma met 148 soorteigen pollen, had 19 Rubus pollen
en 7 Symphytum pollen. Een stigma met 40 pollen had 11 Symphytum
pollen en een met 174 4 Symphytum pollen.

Biilage 12b: Pollen op het stigma bli Phyteuma spic:atum

Hortus, Haren

Op 6 Juni erd van 5 bloeiaren van de groep bij het pad per aar 4
stigma's verzameld. Van dertien aren kon het aantal en soort van de
pollen bekeken orden. Gemiddeld aren er 146.23 soorteigen pollen
(sd 35.45 n=13). In taalf gevallen erden er 1 tot 6 vreemde pollen
aangetroffen (gem.3.2) van Rhododenderon, Phelodendron, Polygonatum en
Ranunculaceae,zie ook fig.
Op 13 juni erd de telling herhaald, gemiddeld aren er 53.5 soort—
eigen pollen (sd 20.46 n10).In drie gevallen erden er Phelodendron
pollen aangetroffen; een maal 3,— 4 en een maal eeen klomp van 35.

Valkenberg

Op 12/6 erden in A van 5 assen 20 stigma's verzameld van bloemen in
een vroueliJk stadium. Per stigma erden gemiddeld 30.89 soorteigen
pollen geteld (sd 14.59 n=18,min.10 max.59). Gemiddeld erden 6
soortvreemde pollen geteld (sd 6.25 n16,min.1 max.25) in alle
gevallen ging het hier om Rubus pollen.
Op 17/6 erden in A" eveneens 20 stigma's verzameld van 5 exemplaren.
Op een stigma aren gemiddeld 28.8 soorteigen pollen (sd 13.98 n=10,
min.10 max.51) en 2.25 soortvreemde pollen (sd 0.9574 min.i max.3 n4)
in drie gevallen aren het Rubus pollen in een geval betrof het drie
Iris pollen.
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Bil 1 ge 13. Inhoud maagdrmkanaal Rhingia

kbt=gedee1te in kopborststuk, m=mn vvrou
Dat_ Sexe hoeveel— XPhyt. XCar. XRhin. XComp. XFin. Rub. Onbek.

heid p.
22/5 m klein 50 SC)

m klein 100
m matig 50 50
m klein 85 1 14
v veel 99 1
v veel 90 7 1 1
kbst.klejri 90 18 2
V veel 99 1
kbst.klein 50 so
v klein 99 1

v veel 99 1
kbBt.klein 90 10

4/6 V veel 50 49
v veel 20 79 1
v matig 90 9 1

v veel 100
v klein 100
v matig 70 1 29
v klein 15 7S 10
v veel 1 98 1
v klein 100
v matig 100

De CarYOPhYllaCeae pollen zijn zeer aarschijnljjk Lychnis pollen;—
L.-f1QS—cuculi L. bloeide in de hele omgeving en in de plots, Rhingi
erd ook fouragerend op Lychnis aargenomen.


