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Samenvatting

Voor bet ontgronde terrein bij de Dellebuursterheide lijken abiotische omstandigheden
de ontwikkeling tot een waardevol gebied niet in de weg te staan. Feit is dat de
zaadbank niet de benodigde zaadvoorraad bevat voor deze ontwikkeling. Belangrijke
soorten zoals Erica tetralix en Calluna vulgaris ontbreken vrijwel (Boeringa, 1994).
Daarom is een onderzoek uitgevoerd naar de zaadregen in bet terrein. Met behuip van
25 trechters is twee keer per maand deze depositie bemonsterd.
In het terrein is een totale zaadregen gemeten van ruim 40.000 zaden per vierkante
meter per jaar. Verreweg het grootste deel (90%) hiervan wordt bepaald door
Alopecurus geniculatus, Poa sp., Juncus effusus en Juncus bufonius. In totaal zijn ruim
40 soorten aangetroffen in de zaadregen. Hiervan behoren 7 soorten tot de lijst van de
voor bet gebied vastgestelde doelsoorten door Klooker. Deze soorten maken circa 5%
van de zaadregen uit, grotendeels veroorzaakt door Rumex acetosella en Leontodon
autumnalis (92%) welke al in redelijke aantallen in bet terrein aanwezig zijn. Van de
belangrijkste vertegenwoordigers van de door Boeringa (1994) voor het terrein
voorspelde soortsgroepen, zoals Calluna vulgaris en Erica tetralix, zijn (nog) geen zaden
aangetroffen.
Circa 97% van de aangetroffen zaden was afkomstig van de planten, die stonden in een
straal van 1 meter rond de trechter. Gebleken is dat voor bet trekken van conclusies ten
aanzien van verdere verspreiding een goed overzicht nodig is van de actuele
zaadverspreidende soorten.

Het ontgronde terrein ligt naast bestaande heidevegetaties. Ter vergelijking is in een
vierta! vegetatietypen een klein aantal trechters geplaatst. De zaadregen bleek in deze
vegetatietypen veel lager dan die in het ontgronde dee!.
Uit bet onderzoek blijkt dat de input van doelsoorten in bet ontgronde terrein beneden
de detectiegrens van 2,4 zaden per vierkante meter ligt, terwiji het terrein in de
'seedshadow' van mogelijke zaadleverende vegetaties Iigt. De kansen voor meer
geIsoleerd liggende natuurontwikkelingsterreinen, die afhankelijk zijn van zaadinput,
lijken gering.
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Voorwoord

Dit onderzoek geeft een beeld van de zaadverspreiding in een natuurontwikkelingsgebied
in het belangrijkste deel van het 'zaadseizoen' (juni-oktober). Uiteindelijk wordt een
aaneengesloten periode van een jaar uitgewerkt, waardoor een verfijnder beeld ontstaat.
Met veel genoegen en soms enorme tegenzin heb ik me door de hoeveelheid zaden en
kiemplantjes heen geworsteld. Ruim 30.000 stuks ontkiemend leven is door mijn handen
gegaan. Zonder de huip van Renée, Julia en Gerard was dat nooit gebeurd, dank
hiervoor!
Edwin wil ik danken voor bet helpen monsteren en opnames maken, Bart voor bet
laatste telwerk en Johan voor het GIS-gebeuren.

Veel genoegen met het doorlezen van dit versiag.

Einde studie,

Alje Zandt
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1. Inleiding

De laatste jaren is bet een trend om landbouwgronden uit de produktie te nemen en om
te vormen tot natuurgebieden. Deze natuurontwikkelingsprojecten worden veelal
uitgevoerd binnen het kader van de Ecologische Hoofdstructuur (Natuurbeleidsplan).
Veelal wordt gestreefd om gebieden terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Dat wil
zeggen, zoals bet emit moet hebben gezien voordat ontginning voor landbouwdoeleinden
had plaatsgevonden (± 30 - 60 jaar geleden). Om de verandering tot natuurgebied te
bespoedigen vinden ingrepen in de abiotische omstandigheden van het terrein plaats.
Veelal wordt de lokale grondwaterstand hersteld. Ook wordt wel de bovenste,
nutriëntrijke bodemlaag verwijderd, om te kunnen starten met meer voedselarme
omstandigheden. Ingrepen in fauna en vegetatie van een gebied zijn veelal beperkt tot
het inzetten van grazers. De bestaande vegetatie zal zich zelfstandig moeten ontwikkelen
tot een vegetatie met een hoge natuurwaarde ontstaat. Vanuit de zaadbank en de
omgeving kan vestiging plaatsvinden van nieuwe (of oorspronkelijke) soorten.
Uit zaadbank onderzoek blijkt vaak dat de bodem vrijwel geen kiernkrachtige zaden
meer bevat van de oorspronkelijke vegetatie. De meeste plantesoorten zullen dus van
buitenaf aangevoerd moeten worden. Zaadverspreiding kan plaats vinden door de
zwaartekracht (barochorie), de plant zelf (autochorie), de wind (anemochorie), water
(hydrochorie), zoogdieren (zoochorie), vogels (avichorie), of mieren (myrmecochorie)
(Fenner, 1985; Pfeiffer, 1994). Ook vindt soms verspreiding van zaden plants door de
mens, bijvoorbeeld via auto's of zelfs schoeisel (anthropochorie). Beheer van
vegetatiebeheer kan ook resulteren in verspreiding van zaden, via maaisel of
landbouwmachines (agestochorie) (Zwaenepoel, 1993). In bet kader van de Ecologische
Hoofdstructuur gaat men uit van verspreiding van zaden via lijnvormige
landschapselementen als houtwallen, wegbermen en dijken (Verkaar, 1 988a; Verkaar,
1 988b). De effectiviteit van dergelijke lijnvormige landschapselementen hangt af van het
type zaad (Van Groenendael & Kalkhoven, 1990) en lijkt gering (Verkaar e.a., 1983;
Van Dorp, 1993; Verkaar, 1988b).
In 1992 is in bet kader van natuurontwikkeling een brede strook landbouwgrond
toegevoegd ann 'de Dellebuursterheide' in Friesland (in bezit van De Provinciale
Vereniging voor Natuurbescherrning 'It Fryske Gea'). Begin 1993 is de bouwvoor
verwijderd en een zwak glooiend relief aangebracht. Doordat de waterstand verhoogd is
staan delen van het nieuwe stuk (verder in dit versiag ook wel bet ontgronde deel
genoemd) onder water. Het bestaande natuurgebied is een restant van de 'woeste
gronden' die vroeger grote delen van Zuidoost-Friesland bedekten. De vegetatie bestaat
uit droge en natte heidevegetaties, veenputten en vennen, bos, schraalgrasland en
kruidenrijke graslanden. Er vindt het hele jaar rond begrazing plaats door Drentsche
heideschapen, Exmoorpony's en Schotsehooglanders. In figuur 1 staat een kaart van bet
gebied.
Aan de hand van de bestaande en de te verwachten veranderingen van de abiotische
omstandigheden van bet nieuwe gebied is een voorspelling gemaakt van de vegetatie die
zich gaat ontwikkelen. Daarbij is onder meer aangenomen dat er geen onoverkomelijke
dispersieproblemen voor de verwachte planten zijn en dat de al gevormde vegetatiemat
van pioniers en ruigtekruiden geen belemmering vormt voor de vestiging.
Verwacht wordt dat, gezien de abiotische omstandigheden, zich rompgemeenschappen
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van Nardo callunetea, Eric/on tetralicis, Rhynchosporion albae, Empetrion nigri en
Sphagnetalia magellanici in het gebied kunnen ontwikkelen (Boeringa, 1994).
De betreffende plantesoorten zullen zich na verwijdering van de bouwvoor in bet gebied
moeten vestigen vanuit de zaadbank en de omgeving. Uit onderzoek naar de zaden in de
zaadbank van het gebied bleek dat deze geen noemenswaardige bijdrage kan leveren aan
de ontwikkeling van de hierboven genoemde soortsgroepen (Boeringa, 1994). In de
zaadbank werden Poa pratensis, Agrostis stolonfera, Juncus bufonius, Juncus
articulatus, Gnaphaliurn uliginosum, Rorippa sylvestris, Polygonum aviculare,
Polygonum persicaria, Stellaria media, en Cardamine pratensis in grote dichtheden
aangetroffen. Belangrijke soorten uit de door Boeringa voorspelde
rompgemeenschappen, zoals Erica tetralix, Calluna vulgaris, Nardus stricta en
Rhynchospora alba ontbraken. De meeste gewenste plantesoorten zullen dus vanuit de
omliggende terreinen het nieuwe gebied moeten koloniseren.
Daarom is besloten onderzoek te verrichten naar de zaadregen in bet terrein. Planten
waarvan zaden in een grote dichtheid in het gebied terecht komen, zullen in de komende
jaren bet gebied waarschijnlijk gaan domineren.

Zaaddepositie in een natuurontwikfcelingsgebied
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Figuur 1 : Topografische kaart van de Dellebuursterheide (Friesland) . Het
ontgronde deel is gearceerd.



2. Vraagstelling

De vraagstelling voor dit onderzoek is opgesplitst in drie delen:

1. Welke plantezaden komen in het gebied terecht en in welke hoeveelheden?

2. Hoe verhouden zich de vegetatie rond de trechters en de in de bijbehorende
trechters gevonden zaden?

3. Is er een verspreidingsgradiënt zichtbaar vanuit de naastliggende heidevegetatie?
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3. Materiaal en methode

3.1. Vangmethode

Voor het onderzoeken van de zaadregen in bet terrein is gekozen voor een methode
waarbij trechters in de grond worden geplaatst. Posehiod (1992, 1993) gebuikte deze
rnethode voor vergelijkbaar onderzoek. In verband met bet gevaar van vertrapping door
grazers zijn methodes waarbij gebruik gemaakt wordt van een plaatje of petri-schaaltje
met lijmstof (Wagner, 1965; Werner, 1975; Verkaar e.a., 1983) voor dit onderzoek niet
geschikt. Barcley-Estrup & Gimmingham (1994) maken gebruik van een lange PVC-buis
met gaten. Ook bij deze methode is het gevaar op vertrapping of verplaatsing door
grazers groot. In verband met de soms hoge grondwaterstand in bet terrein geeft de
rnethode waarbij een laagje gesteriliseerd zand of leem wordt aangebracht op een kaal
gestoken opperviak (Bullock e.a., 1994) ook problemen.

In bet gebied zijn 30 trechters ingegraven met een diameter van 25 centimeter. Deze
trechters staan in noord-west georiënteerde raaien verspreid over bet gebied. Figuur 2
geeft de lokatie van de trechters weer. De trechters zijn van onderen afgesloten door een
stukje fijnmazige kunststof stof (maaswijdte kleiner dan 0.3 mm) bevestigd met behuip
van een elastiek. De trechters zijn waar mogelijk zodanig ingegraven dat een goede
afwatering mogelijk was. De trechters zijn van boven overspannen met volieregaas
(maaswijdte 10 mm) om te voorkomen dat jonge vogels, kleine zoogdieren en reptielen
in de trechters terechtkomen. Een stokje in de trechter geeft kleine ongewervelden de
mogelijkheid weer uit de trechter te kruipen. De in het gebied rondlopende paarden (en
wellicht ook runderen) haalden in bet begin een behoorlijk percentage van de trechters
uit de grond. Om dat te voorkomen zijn de trechters verankerd aan een in bet gat
geplaatste koker met behuip van ijzerdraad (figuur 3).
Om een globaal beeld te verkrijgen van de zaadproduktie in de nabijliggende
vegetatietypen is ook daar een aantal trechters geplaatst. In elk van de vier
veelvoorkomende vegetatietypen gedomineerd door Struikheide (Calluna vulgaris),
Dopheide (Ericetalia tetralix), Pijpestrootje (Molinea caerulea) en Kraaiheide
(Empetrum nigrum), zijn 5 trechters met een diameter van 10 centimeter ingegraven. De
grote trechters zouden een te grote verstoring van de vegetatiestructuur tot gevoig
hebben, met als resultaat een te laag aantal ingevangen zaden (Jackel & Poschlod, 1994).
Dit geldt met name voor de laagblijvende kruiden. Op bet ontgronde deel is de
bedekking veel lager en is er van verstoring van de vegetatiestructuur vrijwel geen
sprake. Grotere trechters geven grotere monsters waardoor mogelijk meer soorten
worden ingevangen.
Ook de kleine trechters zijn van onderen afgesloten met fijnmazige kunststof stof en van
boven met een stuk volièregaas. Deze trechters zijn elk vastgezet met een grote spijker.

Zaaddepositie in ee,i natuurontwikkelingsgebied



Figuur 2 Plaats van de trechters in
het ontgrond.e deel en de
referentievegetaties. De trechters
staan aangegeven met een open rondje.

Figuur 3 Schets van een trechter.
De nurnmers in de figuur staan voor
1) gaas; 2) ijzerdraad; 3) netje; 4)

post-elastiek; 5) PVC-koker.

Zaaddepositie ineen natuurontwikkelingsgebied in

C.

— ....
0



3.2. Detectiegrens

Het opperviak van een trechter in het ontgronde deel bedraagt Ca. 0.05 m2. Met een
betrouwbaarheid van 95% ligt de detectiegrens van de 30 trechters op het ontgronde dee!
rond een gemiddelde zaadregen per soort van 2.0 per m2. (Voor 25 trechters ligt deze op
2.4 zaden per m2.)
De trechters in de referentievegetaties hebben een opperviak van Ca. 0.008 m2. Met een
betrouwbaarheid van 95% ligt de detectiegrens van de 5 trechters per vegetatietype rond
een gemiddelde zaadregen per soort van 76.3 per m2. Tabel 1 geeft een overzicht van de
trechters.

Tabel I Aantal trechters in de terreinen, met opperviak en detectiegrens.

Ontgronde deel Referentie vegetaties

Aanta]. 25 (30) 4 x 5

Opperviak per trechter 490.9 cm2 78.5 cm2

Totaa]. oppervi.
trechters

1.23 m2 4 x 0.39 m2

Detectiegrens
( = 0.05)

2.4 zaden
per m2

76.3
per

zaden
m2

3.3. Bemonstering en verwerking monsters

Op 7 juni zijn de trechters geplaatst. 14 Juni vond de eerste bemonstering plaats. Daarna
is tweewekelijks (elke 14 en 28 van de maand) bemonsterd over een periode van een
jaar. Bemonstering gebeurde door bet schoonspoelen van de trechter met een plantespuit
met krachtige straal. Hierdoor werden ook de aan de trechter gekleefde zaden
bemonsterd. Het stukje kunststof stof werd in z'n geheel verwijderd, meegenomen en
vervangen door een nieuwe.
Na drogen aan de lucht zijn de monsters gestratificeerd (tenminste 6 weken in een
koelcel van 4 °C), waarna ze te kiemen zijn gezet. Het kiemen gebeurde in plastic
afwasteilen (met gaatjes onderin) gevuld met gesteriliseerde grond in een kas (25 °C).
Zodra determinatie mogelijk was zijn de gekiemde plantjes geteld en verwijderd. De
bakken hebben 2 maanden gestaan.
Van de monsters van 28 juni, zowel uit bet ontgronde deel als uit de
referentievegetaties, zijn na bet drogen aan de lucht eerst de zaden per trechter
gescheiden op soort en geteld. Aan de hand van een zaadcollectie, literatuur en kieming
zijn de zaden op naam gebracht (Bertsch, 1941; Beijerinck, 1947; Pfeiffer, 1994). Omdat
sommige zaden niet op naamgebracht konden worden en tellen geen informatie geeft
over de kiemkracht zijn de zaden aisnog te kiemen gezet.
Daar bet tellen van de zaden uit de monster te arbeidsintensief was en te weinig
informatie opleverde zijn de overige monsters alleen te kiemen gezet.
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Half oktober zijn vegetatieopnames (Tansley) gemaakt, met een straal van 1 meter rond
de trechters. In totaal zijn bij alle trechters in de referentievegetaties en bij 17 trechters
in het ontgronde deel opnames gemaakt.

Dit versiag behandelt alleen de monsters genomen op de data 28 juni, 14 juli, 16
augustus, 14 september en 14 oktober.

De monsters beslaan steeds twee weken en de data corresponderen met de einddata van
de perioden. Tussen de monsterperioden zit steeds een niet uitgewerkte periode van 2
weken, behalve tussen 28 juni en 14 juli. Resultaten en conclusies zijn dus gebaseerd op
een zaadregen in 10 weken verspreid over de periode half juni tot half oktober.

3.4. Verwerking van de gegevens

De gegevens van de aantallen zaden per monster zijn in een spreadsheet ingevoerd
(Lotus-1-2-3). Met behuip van SPSS is een aantal statistische berekeningen uitgevoerd,
waarbij gebruik gemaakt is van de 'paired sample t-test' (Zar, 1984). Voor de
vergelijking van de zaadregen en de vegetatie ter plekke zijn alleen kwalitatieve
gegevens gebruikt.
Met behulp van bet GIS-programma liwis zijn verspreidingskaartjes gemaakt van de
aangetroffen zaden. Aan de hand van de gemaakte opnames zijn kaartjes gemaakt van de
verspreiding van de belangrijkste plantesoorten.

Zaaddeposilie in een natuurontwikkelingsgebied
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4. Resultaten

4.1. Evaluatie methode

Voor bet bepalen van de zaadregen is gebruik gemaakt van grote en kleine trechters. De
kleine trechters stonden in versehillende goed ontwikkelde vegetatietypen. Er werd
weinig zand aangetroffen in de zaadmonsters. Wel is bet aantal ongewervelden (met
name mieren en loopkevers) erg hoog. Een stokje of grasspriet bleek niet altijd
voldoende uitloopmogelijkheid te geven. Soms was zelfs de gehele trechterbuis gevuld
met (dode) loopkevers. Eenmaal is een jonge levendbarende hagedis (Lacerta viviparia)
levend aangetroffen in een trechter in de Kraaiheidevegetatie.
De grote trechters stonden op bet afgegraven stuk. De bedekking van de vegetatie is hier
gering. In de trechters kwam regelmatig veel zand terecht. Het aantal ongewervelden in
de grote trechters was zeer gering. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat de
fauna op het afgegraven stuk slecht ontwikkeld is.
Een stuk voliêregaas moest voorkomen dat gewervelden in de trechters terecht kwamen.
Deze zijn ook niet aangetroffcn in de trechters.
Vanaf oktober steeg de grondwaterspiegel zo boog dat een deel van de trechters deels
tot geheel gevuld waren met water. Mogelijk zijn hierdoor zaden ingespoeld. De
trechters blijven een beeld geven van de zaadregen op die plaats.
De verankering tegen bet verwijderen van trechters door paarden bleek afdoende te zijn.
Per keer lag slechts een kleine 10% van de trechters eruit. Op heel droge plekken, waar
de ondergrond mul was, kwam de koker die zorgde voor de verankering er gemakkelijk
uit.

Het uitzoeken, determineren en tellen van de zaadmonsters was een tijdrovend en
geestdodend karwei. Het zand en andere vervuiling bemoeilijkte bet uitzoeken. Voor het
op naam brengen van de verschillende soorten zaden is gebruik gemaakt van een zeif
samengestelde zaadcollectie. De literatuur die voorhanden was, was beperkt. Vooral voor
veel Graminae- en Juncaceaezaden was kieming noodzakelijk voor de juiste
determinatie.

Voor de kieming van de zaden in de kas is voor het eerste monsters (28 juni) gebruik
gemaakt van kleine zwartplastic schaaltjes zonder gaatjes. Na besproeien liep het water
niet weg, waardoor sommige schaaltjes blank kwamen te staan. De aarde in de schaaltjes
droogde snel uit wat de kieming bemoeilijkte. Om een vochtiger klimaat te creëren zijn
daarom boven de schaaltjes glasplaten aangebracht.
De overige monsters zijn uitgezaaid in afwasteilen, met gaatjes onderin. Deze methode
gaf geen problemen en de kieming verliep goed.
De opnames zijn pas in oktober gemaakt. Hierdoor is het goed mogelijk dat soorten
gemist zijn die in bet voorjaar bloeien. Daarnaast is in de loop van bet onderzoek
gebleken dat bloeifenologie van belang is om vergelijkingen te trekken tussen vegetatie
en zaadregen.
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4.2. Vergelijking methodes kiemen en tellen

Met een 'paired sample t-test' zijn in SPSS de getelde aantallen zaden van 28 juni
vergeleken met het aantal gekiemde planten uit dezelfde monsters (tabel II). Voor de
veel voorkomende Gramineae uit de monsters werden geen significante verschillen
gevonden (Poa sp. p >0.30, Alopecurus geniculatus p> 0.15 en Anthoxanthum odoratum

p> 0.25). Dit geldt ook voor de dicotylen Polygonum persicaria (p>0.10), Ranunculus
repens (p>O.25) en Empetrum nigrum (p>O.l 5). Voor Erica tetralix daarentegen zijn de
gevonden verschillen tussen tellen en kiemen significant afwijkend (p<O.O5). Bijiage B

geeft de uitkomsten van SPSS weer.
Wordt echter bet aantal getelde soorten vergeleken met het aantal gekiemde soorten
(paired sample t-test) dan blijkt een sterk significante afwijking (p<O.000). Telling levert

significant meer soorten op.

Tabel II : Paired sample t-test met 50 monsters van 28 juni van getelde en
gekiemde monsters.

Zaaddepositie in een natuurontwikkelingsgebied 14

Soort Telling Kieininq Sign.

Juncus sp. 0 2 n.s.

Poa sp. 855

Alopecurus geniculatus 2435 2159 n.s.

Rumex acetosella 4 1 n.s.
*

Erica tetralix 76 4

Anthoxanthum odoraturn 19 9 n.s.

Empetrum nigrurn 22 0 n.s.



Tabel III Gemiddelde zaadregen van alle aangetroffen soorten per
vierkante meter in 14 dagen in het ontgronde deel van de Dellebuursterhejde
(1994). De vermelde data betreffen het moment van monstername. Tussen
haakjes staan de standaard errors. De voor het gebied vastgestelde
doelsoorten zijn onderstreept.

Soort 28-06 14-07
J

16-08 14-09 14-10

Juncueff - - 2775 (1822) 459 (302) -

Juncubaf 2 (1) 17 (17) 1844 (901) 1187 (319) 2 (2)
Juncubul - - 20 (8) 9 (5) -

Alopegen 1754 (697) 5367 (1167) 854 (175) 78 (17) 11 (6)Poasp 511 (134) 2756 (558) 1004 (302) 616 (190) 64 (36)Agros-sp - - 40 (11) 51 (22) -}lolculan - 124 (49) 53 (20) 6 (5) -
Anthoodo 7 (7) 35 (34) 5 (5) - -
Phleupra - - 33 (29) - -
Bromuhor - - 1 (1) - -
Arrheela - - 2 (2) - -
Glycesp 1 (1) 4 (4) 2 (2) - -
Festurub - 1 (1) 1 (1) - -
Phalaaru - - - 1 (1) -

Alopepra - - - 2 (2) 4 (3)

Leontaut - 1 (1) 255 (151) 202 (83) 44 (23)
Gnaphul± - 1 (1) 86 (29) 195 (94) 14 (7)
Rumexact 1 (1) 2 (1) 343 (294) 91 (48) 32 (19)
Rumexobt - - 3 (2) 8 (5) -

Rumexcri - - 117 (102) - -
Rurnexace - - 4 (4) - -Trifosp - - 2 (2) 1 (1) -

Polygper 2 (2) - 4 (3) 3 (3) -

Cerasfon 2 (1) - - - -
Epilosp - - 13 (9) 9 (7) -

Chameang - - 1 (1) - -
Calli_sp - 15 (7) 3 (3) - -
Matridis - 15 (14) 106 (70) 2 (1) 1 (1)
Chenosp 1 (1) 4 (3) 3 (3) - -
Ranunrep 3 (3) - - - -
Rorippal - 10 (7) 8 (4) 3 (2) 6 (4)
Plantmaj - 1 (1) - 2 (2) 1 (1)
Spergrub - 2 (2) 9 (3) 2 (1) -

Stellmed - 2 (2) 2 (2) - -
Lythrpor - - 1 (1) - —

Capsebur 1 (1) - - - -
Myosopal - 7 (4) - - -
Glechhed - 3 (3) - - -

Pinussyl 1 (1)

Betula_sp 1 (1)

______________

Totaal 2286 8365 7595 2926 177
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4.3. Zaden op het ontgronde deel

In de tijd

In totaal zijn er in de trechters op het ontgronde deel zaden van meer dan 40
plantesoorten aangetroffen. Ruim een kwart van de aangetroffen zaden behoort tot de
Gramineae. In aantallen is het aandeel van Gramineae veel hoger (ruim 60%). Ook het
aandeel van het aantal zaden van .Juncaceae is hoog (bijna 30%). Ruim 60% van de
aangetroffen soorten zaad is afkomstig van dicotylen. Daarentegen maakt het zaad van
dicotylen maar een gering deel uit van de
totale zaadregen (10%). De totale zaadregen

_________________________________

bedroeg in de uitgewerkte monsters (10 weken)
uit de periode juni - oktober totaal ruim 21.500
zaden per vierkante meter.
Tabel III geeft het gemiddelde aantal zaden per
vierkante meter van de verschillende
plantesoorten die zijn aangetroffen in de
monsters op het ontgronde deel. In de loop van
het bemonsterde seizoen blijkt een duidelijk
verloop in aantallen van de verschillende
soorten. Grafiek 1 geeft het aantalsverloop van
de Juncaceae, Gramineae en dicotylen weer.
De eerste helft van juli geeft een piek met
totaal gemiddeld ruim 8000 zaden per
vierkante meter. Gezien de eveneens hoge
aantallen in de eerste heift van augustus, is het
totaal aantal zaden in de tweede heift van juli
(niet uitgezocht monster) wellicht nog hoger.

Grafieken 2 tot en met 4 geven de
aantalsverlopen van respectievelijk Juncaceae,
Gramineae en dicotylen afzonderlijk weer.
In bijiage A staan grafieken die de zaadregen
van de 11 belangrijkste soorten weergeven.
Duidelijk is dat de pieken voor de
verschillende soorten afzonderlijk niet in
dezelfde tijd liggen. De gebruikte schalen op
de Y-as zijn ongelijk!
In tabel IV staan de belangrijkste soorten
samengevat. Hierbij is tevens het maximaal
gevonden aantal zaden in 2 weken,
omgerekend naar vierkante meters, gegeven.

_____

Voor Juncus effusus zijn eenmaal ruim 45.000
zaden gemeten. Ook voor Poa sp., Alopecurus
geniculatus en Juncus bufonius liggen de
maximaal gemeten waarden boven de 10.000
per vierkante meter! Deze soorten maken in
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Grafiek 1 : Zaadregen op het
ontgronde deel (per m2) per
plantgroep per 2 weken (juni-
oktober) . J: Juncaceae, G:

Gramineae en D: dicotylen.



totaal circa 90% van de zaadregen uit.
Grafiek 5 geeft de percentages van de
belangrijkste soorten weer.

In de ruimte

De zaadregen is voor de verschillende
soorten niet homogeen over het terrein
verdeeld. De figuren 4a tot en met 13a
geven de verspreiding van de zaden van
de belangrijkste soorten weer. Zo zijn
zaden van Juncus bufonius (figuur 4a) in
bijna het gehele gebied aangetroffen. De
hoogste aantallen zijn gevonden in bet
zuidwesten. Zaden van Juncus effusus
(figuur 5a) worden juist wat noordelijker
gevonden dan die van Juncus bufonius.
Zaden van Juncus bulbosus (figuur 6a)
worden met name in bet midden en
noorden van het gebied aangetroffen,
maar alleen in lage aantallen. Zaden van
Alopecurus geniculatus (figuur 7a), Poa
sp. (figuur 8a), Agrostis sp. (figuur 9a) en
Gnaphalium uliginosum (figuur 1 Oa)
worden bijna overal gevonden. Van
Alopecurus geniculatus worden met name
in het noordwesten hoge aantallen
gevonden in tegen stelling tot Poa sp.
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Grafiek 2: Zaadregen van Juncaceae
(per m2) per 2 weken (juni-oktober)
op het ontgronde deel.

Grafiek 3 : Zaadregen van Grarnineae
(per m2) per 2 weken (juni-oktober)
op het ontgronde deel.
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Grafiek 4 : Zaadregen van dicotylen
(per m2) per 2 weken (juni-oktober op
het ontronde deel.
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Tabel IV : Gemiddelde zaadregen per vierkante meter in 14 dagen van de
belangrijkste plantesoorten in het ontgronde deel van de Dellebuursterheide
(1994) De vermelde data betreffen het moment van monstername.

Soort 28-06 14-07 16-08 14-09 14-10 Max

Juncuef f
Juncubuf
Juncubul

1opegen
Poasp
Agros_sp
Holculan
rest
Gramineae

Leoritaut
Gnaphuli
Rurnexact
Matridis
rest
Dicotylen

2

1754
511

8

1

11

17

5367
2756

124
40

1
1

2

15
44

2775
1844

20

854
1004

40
53
44

255
86

343
107
170

459
1187

9

78

616
51
6

3

202
195
91
2

28

2

11
64

4

44
14
32

1

7

Totaal

46448
23244

163

24018
10308

469
876
856

3626
2302
7558
1446
2628

2287 8367 7595 2927

50

179

40

30

20

10

0

Alopegen Poasp Juncueff Juncubuf Leontaut Runiexact Gnaphuli Holculan Matridis

Plantesoorten
Grafiek 5 Zaadregen in percentages van de belangrijkste soorten op
het ontgronde deel in de periode juni - oktober (1994)

Rest
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Figuren 4a t/m 13a Verspreiding van de zaadregen per soort op het ontgronde
deel van de DellebUursterheide.

Figuren 4b t/m 13b Voorkomen per soort in de vegetatieopnames rond de
trechters op het ontgronde deel van de Dellebuursterheide.
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LEGENDA

Voor de figuren

Voor de figuren

I

Voor de figuren

H

4a, 5a , 7a

> 500

100 - 500

1 - 100

geen zaden

er 8a geidt de volgende legenda:

zaden per m2

zaden per m2

zaden per m2

aangetroffen

Ga en 9a tim 14a geidt de volgende legenda:

> 50 zaden per m2

10 - 50 zaderi per m2

1 - 10 zaden per m2

geen zaden aangetroffen

4b t/m 14b geldt de voigende legenda:

frequent - abundant rond de trechter

rare - sparse rond de trechter

niet aanwezig rond de trechter
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waarvan juist met name in het zuidoosten hoge aantallen gevonden worden. Duidelijk is
te zien dat zaden van Leontodon autumnal/s (figuur 11 a) alleen in het noorden van bet
bemonsterde deel aangetroffen zijn. Het beeld van Holcus lanatus (figuur 12a) lijkt hier
veel op Zaden van Rumex acetosella (figuur 13a) worden verspreid over bet hele
bemonsterde deel aangetroffen.

ET zijn geen zaden aangetroffen van de vertegenwoordigers van de door Boeringa (1994)
voorspelde soortsgroepen voor bet gebied.
Wel zijn er 7 van de voor bet gebied vastgestelde doelsoorten aangetroffen in de
zaadmonsters van het ontgronde dee!. Deze zijn onderstreept in tabel III. De aantal!en
zaden van deze soorten maken nog geen 5% uit van bet totale aantal aangetroffen zaden
in de monsters. Veruit de meeste zaden van de doelsoorten zijn afkomstig van
Leontodon autumnal/s en Rumex acetosella (92%).

4.4. Zaden in de referentiegebieden

Het aantal aangetroffen soorten zaden in de referentievegetaties is zeer laag, 5 tot 6
soorten. Opvallend is dat van een groot deel van de soorten rond de trechters geen zaden
zijn aangetroffen. Zo zijn in de monsters van de Kraaiheidevegetatie slechts 2 soorten
aangetroffen die rond de trechters stonden (tabel V). Het gaat bier om in totaal slechts 3
zaden! De bedekking in de Kraaiheidevegetatie werd volledig gedomineerd door
kraaiheide. hiervan is slecbts 1 zaad aangetroffen. Zaden van Gram ineae en .Juncaceae
werden in de Kraaiheidevegetatie meer aangetroffen. In grafiek 6 staat bet aandeel van
de verschillende soorten uitgezet. Grafiek 7 geeft de totale zaadregen per plantegroep
weer.
Ook in de Struikheidevegetatie waren de weinige zaden die aangetroffen werden
voornamelijk afkomstig van soorten die niet viak rond de trechters stonden (tabel VI). In
oktober is één zaad van Calluna vulgaris aangetroffen.
Van Er/ca tetralix is een redelijk aantal zaden aangetroffen. De plant was rond enkele
trechters aanwezig. In grafiek 8 staat bet aandeel van de verschillende soorten uitgezet.
Grafiek 9 geeft de totale zaadregen per plantegroep weer.
In de Dopheidevegetatie wordt een groot aantal zaden van Er/ca tetralix aangetroffen
(tabel VII). Van de overige soorten uit de vegetatie rond de trechters zijn geen zaden
aangetroffen. Wel is een groot aantal Juncaceaezaden aangetroffen en eenrnaal een zaad
van Poa sp. In grafiek 10 staat bet aandeel van de verschi!lende soorten uitgezet.
Grafiek 11 geeft de totale zaadregen per plantegroep weer.
De monsters uit de Pijpestrootjevegetatie bevatten een zeer gering aantal zaden (tabel
VIII). Er zijn geen kiemplanten van Molinea caerulea aangetroffen. In grafiek 12 staat
het aandeel van de verschillende soorten uitgezet. Grafiek 13 geeft de totale zaadregen
per plantegroep weer.
Van de zaadregen in de referentiegebieden zijn geen grafieken gemaakt per soort omdat
de gevonden aantallen zo laag zijn.
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Tabel V Aantal zaden per vierkante meter in
Dellebuursterhejde (1994) Tussen haakjes
aangetroffen zaden in de 5 trechters. Rechts
welke soorten in de opnames rond

28-06 I

Grafiek 6 : Zaadregen in percentages van
de belangrijkste soorten in de Kraai-
heidevegetatie in de periode jurli -
oktober.

aangetroffen.

14- Veg,
10

Grafiek 7 Zaadregen van
plantgroepen in de Kraai-
heidevegetatie (per m2) per
2 weken (juni-oktober)
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Soort

een of

14-07

een Kraaiheidevegetatie op de
staat het totaal aantal

in de tabel staat aangegeven
meer trechters is

16-08 14-09

Empetruns nigrurn - 51 (2) - - — *
Quercus robur - - - - *
Carex pilulifera - - - *
Festuca rubra - - 26 (1> *

Juncus effusus - - 1833 (72) - - -
Juncus bufonius - - 484 (19) 26 (1) - -
Alopecux-us genic. 102 (4) 127 (5) - - -
Poasp. - - - -
Agrostis sp. - - 51 (2)
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Tabel VI Aantal zaden per vierkante meter in een Struikheidevegetatie op
de Dellebuursterheide (1994) Tussen haakjes staat het totaal aantal
aangetroffen zaden in de 5 trechters. Rechts in de tabel staat aangegeven
e1ke soorten in de opnames rond een of meer trechters is aangetroff en.

Soorten 28-06 14-07 I 16-08 14-09 14-10 ',eq

Calluria vulgar-is - - -
N1inea caerulea - -

26 (1)

Ernpetruin nigrum
*

Erica tebraljx - - 306 (12)

*

Carex pilulifera -
(3) *

Betula op. - - - -
*
*

Festuca rubra -
-

*

Jur1cus effusus - - 76 (3)
Juncus bufonius

- - -

Alopecurus genic. 51 (2) 26 (1) - 26
(3)

Leontodon autumn. - - 26 (1)

- -

P05 sp. - - -
-

26 (1)

- -

Grafiek 8 Zaadregen in percentages van
de belangrijkste soorten in de Struik-
heidevegetatie in de periode juni -
oktober.

Grafiek 9 Zaadregen van
plantgroepen in de Struik-
heidevegetatie (per m2) per
2 weken (juni—oktober)
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Tabe]. VII Aantal zaden per vierkante meter in een Dopheidevegetatie op de
Dellebuursterheide (1994) . Tussen haakjes staat het totaal aantal
aangetroffen zaden in de 5 trechters. P.echts in de tabel staat aarigegeven
welke soorten in de opnames rond een of meer trechters is aangetroff en.

Sorten
J

28-06 I 14-07 I 16-08 14-09 14-10 Ve.

Erica etra1ix 102 (4) 26 (1) 2037 (80) 4686 (184) 1655 (65) *
Molinea caerulea - - - - - *
Oxycoccus palustris - - - - - *
Eriophorum vaginaturn - - - - - *
Eriaphorum angustif. - - - - - *
Eleocharis sp. - - - - - *
Rhynchospora alba - - - - - *
Drosera interrnedia - - - - *

Juncus effusus - - 229 (9) - 280 (11) -
Juncus bufonjus - - 26 (1) 51 (2) - -
Juncus bulbosus - - 51 (2) - - -
Poa ap. 26 (1) - - - - -

26 2343 4737 1935

Grafiek 10 : Zaadregen in percentages van
de belangrijkste soorten in de Dopheide-
vegetatie in de periode juni - oktober.

Grafiek 1]. Zaadregen van
plantgroepen in de Dopheide-
vegetatie (per m2) per 2

weken (juni-oktober)
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Tabel VIII : Aantal zaden
op de Dellebuursterhejde
aangetroffen zaden in de 5
welke soorten in de opnames

Soorter1 28-06

i:

Grafiek 12 : Zaadregen in percentages van
de belangrijkste soorten in de Pijpe-
strootjevegetatie in de periode juni -
oktober.
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Grafiek 13 : Zaadregen van
plantgroepen in de Pijpe-
strootjevegetatje (per m2)
per 2 weken (juni-oktober)

4 4

per vierkante meter in een Pijpestrootjevegetatie
(1994) Tussen haakjes staat het totaal aantal
trechters. Rechts in de tabel staat aangegeven
rond een of meer trechters is aangetroffen.

I 14-07 I 16-09 14-09 14-10 Veq.

Molinea caerulea - - *Festuca rubra
Calluna vulgar-is
Rumex acetosella

-
-

-
-
-

26
-
-

(1) -
- -

*
*

Stellaria media - - -
-
-

-
*Poa ap. - - - - - *

Juncus effusus
Ju.ncus bufonius

-
-

•
-

76
-

(3) -
26 (1)

- -

Leontodon auturunalis
Rw-nex acetosella
Rorippa palustris

-
-
-

-
-

-

-
-

26 (1)

-
-
-

-
51 (2)
26 (1)

-

-
-
-
-
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4.5. Zaden in relatie tot vegetatie ter plekke

In de 17 opnames zijn rond de trechters in totaal 45 plantesoorten aangetroffen. Van
deze soorten is 62% ook aangetroffen in één of meerdere monsters. Een deel van de 45
soorten komt alleen vegetatief voor, een deel in zeer kleine aantallen en een deel bloeit
in een ander deel van het jaar. Van de zaadverspreidende plantesoorten rond de trechters
is circa 80% gevangen.
In de trechters zijn in totaal meer dan 40 plantesoorten aangetroffen (tabel III). Van de
aangetroffen plantesoorten stonden 14 soorten niet in een of meer van de 17 opnames
rond de trechters.
Wanneer de gevonden soorten zaden worden vergeleken met het voorkomen rond de
bijbehorende trechter (paired sample t-test) blijken voor de meeste plantesoorten dan ook
geen significante verschillen (bijiage D). Wel significante verschillen blijken voor
Holcus lanatus, Rumex acetosella, Ranunculus repens, Trfolium repens en Taraxacum
sp.. De verschillen worden veroorzaakt door het wel rond de trechter aanwezig zijn,
maar geen zaadregen in de trechter. Er zijn geen soorten gevonden die een significant
grotere zaadverspreiding kennen dan de verspreiding van de planten. In de figuren 4a tot
en met 1 3a is van de belangrijkste soorten de zaadverspreiding op bet ontgronde deel
van de Dellebuursterheide uitgezet (zie paragraaf 4.3.). Daarnaast staan figuren van de
verspreiding van deze plantesoorten in bet gebied op de plaatsen waar opnames gemaakt
zijn (figuren 4b tot en met 13b). De opnames concentreren zich in het noordelijke deel
van het bemonsterde gebied. Duidelijk is de overeenkomst tussen voorkomen als plant
en aantreffen van zaad van die plant. In tabel IX staat weergegeven van welke soorten
zaden zijn aangetroffen terwiji deze niet bij de behorende trechter stonden. In totaal
blijkt circa 3 % van de totale zaadregen afkomstig te zijn van planten die niet in de
opname (binnen een meter) rond de trechter voorkwamen (ruim 500 zaden per vierkante
meter). Een deel hiervan wordt veroorzaakt doordat de opnames pas in oktober gemaakt
zijn en een aantal soorten gemist is.
Spergularia rubra en Epilobium sp., zaden met een speciale structuur, en Rorippa
palustris worden regelmatig aangetroffen en worden kennelijk goed verspreid.
Callitriche sp. is waarschijnlijk ingespoeld in de periode dat een groot aantal trechters
onder water stond.
I-let is aannemelijk dat Phleurn pratense in de opname over bet hoofd gezien is. Soorten
als Rumex crispus, Rumex obtusfolius, en Matricaria discoidea zijn maar bij een klein
aantal trechters aangetroffen en stonden waarschijnlijk in de buurt, maar verder in een
straal van meer dan een meter. Het is nodig om een beter overzicht te hebben van de
zaadverspreidende planten in de omgeving van de trechter om meer te zeggen over de
verre zaadverspreiding van de soorten.
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Tabel IX Plantesoorten waarvan de zaden een of meer keer in een monster
op het ontgronde deel van de Dellebuursterheide aangetroffen zijn, terwijl
de plant niet in de bijbehorende opname aanwezig was (1994)

Zaadtype percentage (en
aantallen)

Zaden zonder speciale
5 truc tuur

Gnaphalium uliginosum
Anthoxanthum odoratum
Juncus bulbosus
Rumex obtusifolius
Cerastium fontanum
4atricaria discoidea
Rorippa palustris
Chenopodium sp.
Callitriche sp.
Myosotis palustris
Festuca rubra
Plantago major
Trifolium dubium
Myosotis palustris
Phleum pratense
Lythrum portula
Rumex crispus
Rumex acetosa
Stellaria media
Alopecurus pratensis
Phalaris arundinacea

5% (14)
2% (1)

61% (19)
79% (11)
50% (1)

50% (72)
94% (30)

100% (1)
100% (22)
100% (8)
100% (1)

33% (1)

100% (2)

100% (8)

100% (41)
100% (1)

100% (144)
100% (5)

100% (3)

100% (8)

100% (1)

Zaden met vleugel—
achtige structuur

Betula sp.
Pinus sylvestris
Spergularia rubra

100% (1)

100% (1)

97% (13)

Zaden met haar- of
veervorxnige structuur

Chamer. angustifolium
Epilobium sp.

100% (1)

100% (25)

Tabel X Plantesoorten waarvan in de monsters geen zaden zijn aangetroffen
en die wel rond een of meer trechters op het ontgronde deel van de
Dellebuursterheide aanwezig waren (1994)

Avenula pratensis
Bidens tripartita Juncus squarosus
Calluna vulgaris Juncus subnodulosus
Cirsium arvense Lythrurn salicaria
Dactylus glomerata Molinea caerulea
Elymus repens Polygonurn aviculare
Eriophorurn angustifolium Leucanthernum vulgare
Frangula alnus Lysimachia thyrsiflora
Galium palustre Taraxacurn sp.

In tabel X staan die soorten waarvan geen zaden zijn aangetroffen, maar die wel rond
één of meer trechters aanwezig waren. De meeste van deze soorten hebben een lage
abundantie, waardoor de kans om zaden in te vangen gering is. Een aantal bloeit vroeg
in het voorjaar en is daardoor gemist in de zaadregen. Ook komt een aantal alleen

Zaaddepositie in een naluurontwikkelingsgebied
27



vegetatief voor. Tabel XI geeft een (onvolledig) overzicht van planten die in of rond het
ontgronde terrein staan, maar niet rond één of meerdere trechters en waarvan geen zaden
zijn aangetroffen.
In de referentievegetaties zijn relatief veel zaden aangetroffen van soorten die niet rond
de trechters stonden. Dat bleek reeds uit tabel VI tot en met VIII. In tabel XII tot en met
XV staan de aantallen nogmaals weergegeven in een ander perspectief. De hoeveelheden
zijn in het algemeen niet erg groot. In de Kraaiheidevegetatie zijn echter grote aantallen
Juncaceae aangetroffen. Waarschijnlijk zijn deze afkomstig van de op enkele meters
gelegen veenputrestanten.
Opvallend lijken de gevonden zaden van Erica tetralix in de Struikheidevegetatie. Erica
tetralix stond echter wel in de Struikheidevegetatie, maar verder dan een meter van de
desbetreffende trechters. Voor de zaden van Juncus effusus in de Dopheidevegetatie
geldt waarschijnlijk eenzelfde verhaal als voor de Juncaceae in de Kraaiheidevegetatie.
Ben goed overzicht van de omringende vegetatie blijkt steeds van belang.

Tabel XI : Plantesoorten waarvan in de monsters geen zaden zijn
aangetroffen en die in het gebied staan (maar niet rond één of meerdere
trechters) of in de nabije omgeving van het ontgronde deel van de
Dellebuursterheide aanwezig zijn (1994) . Gegevens zijn ontleent aan opnames
in PQ's van het Fryske Gea.

Erica tetralix
Ernpetrum nigrum
Eriophorurn vagina turn
Oxycoccus palustris
Drosera sp.
Rhynchospora alba
Andromeda polifolia
Myrica gale
Nartheciurn ossifragum

Genista anglica
Eleocharis multicaulis
Descharnpsia flexuosa
Betula pubescens
Ceratocapnos clavicula ta
Quercus robur
Rhamnus frangula
Carex pilulif era

Tabel XII : Plantesoorten waarvan de zaden één of meer keer in een monster
in een Struikheidevegetatie op de Dellebuursterheide aangetroff en zijn,
terwiji de plant niet in de bijbehorende opname aanwezig was (1994)

Zaadtype percentage (en
aantallen)

Zaden zonder speciale
B tructuur

Juncus effusus
Juncus bufonius
Poa sp.
Alopecurus geniculatus
Erica tetralix

100% (3)

100% (3)

100% (1)

100% (4)

93% (14)

Zaden met haar- of
veervorxnige structuur

Leontodon autumnalis 100% (1)
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Tabel XIII : Plantesoorten waarvan de zaden een of meer keer in een monster
in een Kraaihe±devegetatie op de Dellebuursterheide aangetroffen zijn,
berwiji de plant niet in de bijbehorende opname aanwezig was (1994)

Zaadtype percentage (en
aantallen)

Zaden zonder speciale
structuur

Juncus effusus
Juncus bufonius
Alopecurus genicuistus
Agrostis sp.
Festuca rubra

100%- (72)
100% (12)
100% (9)
100%- (2)
100% (1)

Tabel XIV Plantesoorten waarvan de zaden een of meer keer in een monster
in een Dopheidevegetatie op de Dellebuursterheide aangetroffen zijn,
erwij1 de plant niet in de bijbehorende opname aanwezig was (1994)

Zaadtype percentage (en
aantallen)

Zaden zonder speciale
s truc tuur

Juncus effusus
Juncus bufonius
Juncus bulbosus
Poa sp.

100%- (20)
100% (3)
100% (2)
100% (1)

Tabel XV : Plantesoorten waarvan de zaden een of meer keer in een monster
in een Pijpestrootjevegetatie op de Dellebuursterheide aangetroffen zijn,
:erwijl de plant niet in e bijbehorende opname aanwezig was (1994)

Zaadtype percentage (en
aantallen)

Zaden zonder speciale
structuur

Juncus effusus
Juncus bufonius
Rurnex acetosella
Rorippa palustris

100% (3)
100% (1)
100%- (1)
100% (1)

Zaden met haar- of
veervornige s tructuur

Leontodon auturnnalis 100% (2)
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5. Discussie

De gebruikte methode lijkt een goed beeld te geven van de zaadregen. In het ontgronde
deel is ruim 80% van de actuele, zaadverspreidende vegetatie ingevangen. Poschlod &
Jackel (1993) troffen slechts de heift aan. De gemiste soorten zijn soorten met een zeer
lage bedekking, met een uitsluitend vegetatief voorkomen of met bloei in het voorjaar.
De aantallen gevonden met kieming wijken over het algemeen niet significant af van die
gevonden door telling van de zaden uit de monsters. Het kiemen van de monsters geeft
een beter beeld omdat niet-kiemende zaden niet meegeteld worden.

In het ontgronde terrein is een totale zaadregen gemeten van ruim 40.000 zaden per
vierkante meter per jaar. Dit is vergelijkbaar met de hoeveelheid die Poschlod & Jordan
(1992) vonden in een ontbost kalkgrasland. De aantallen zaden in dergelijke zich
ontwikkelende, voornamelijk uit pioniers bestaande, vegetaties zijn veelal hoger dan in
gevestigde vegetaties. Dit blijkt onder meer uit de aantallen zaden aangetroffen in de
referentievegetaties, die veel lager zijn. In een bestaand kalkgrasland vonden Poschlod &
Jackel (1993) ook een veel lagere depositie. Daarentegen vonden Barcley-Estrup &
Gimingham (1994) in bestaande Struikheidevegetaties juist een nog hogere zaadregen.
De zaadregen in de Struikheidevegetatie op de Dellebuursterheide is in oktober nog niet
op gang en komt waarschijnlijk in november. Dit komt overeen met de metingen van
Barcley-Estrup & Gimingham (1994).

Verreweg het grootste deel (90%) van de depositie in het ontgronde terrein wordt
bepaald door Alopecurus geniculatus, Poa sp., Juncus effusus en Juncus bufonius. In
totaal zijn ruim 40 soorten aangetroffen in de zaadregen. Hiervan behoren 7 soorten tot
de lijst van de door Klooker voor bet gebied vastgestelde doelsoorten. Deze soorten
maken circa 5% van de zaadregen uit, grotendeels veroorzaakt door Rumex acetosella en
Leontodon autumnalis (92%) welke al in redelijke aantallen in het terrein aanwezig zijn.
Van de belangrijkste vertegenwoordigers van de door Boeringa (1994) voor bet terrein
voorspelde soortsgroepen, zoals Calluna vulgaris en Erica tetralix, zijn geen zaden
aangetroffen.
Circa 97% van de aangetroffen zaden was afkomstig van de planten, die stonden in een
straal van 1 meter rond de trechter. Dit is in overeenstemming met eerder onderzoek in
bet veld en in een windtunnel, waaruit is gebleken dat bij de zaadverspreiding het
grootste deel van de zaden vlakbij de moederplant terecht komt (Green, 1983; Zijistra
1992). Zelfs voor veel windverspreiders is de verspreiding over meer dan enkele meters
verwaarloosbaar (Terborg, 1979). Het blijkt ook dat de ruimtelijke verdeling van de
zaadregen grotendeels wordt bepaald door de vegetatie die de trechters omringd. Dit
komt overeen met de bevindingen van Poschlod & Jordan (1992). Spergularia rubra,
Epilobium sp. en Rorippa palustris lijken een goede verspreiding te hebben, in ieder
geval over meerdere meters. Gebleken is dat een beter overzicht van de actuele
zaadverspreidende soorten in de nabije omgeving, meer dan een meter, van belang is
voor het trekken van conclusies ten aanzien van verre verspreiding van soorten.

Bet ontgronde terrein ligt naast bestaande heidevegetaties. Ter vergelijking is in een
viertal vegetatietypen een klein aantal trechters geplaatst. De zaadregen bleek in deze
vegetatietypen veel lager dan die in het ontgronde deel. Van Empetrum nigrurn, Molinea
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caeruleci en Calluna vulgaris zijn weinig tot geen zaden aangetroffen. Verkiaringen
moeten gezocht worden in slechte kieming en in zaadzetting na de uitgewerkte periode.
Barclay-Estrup e.a. (1994) vonden dat de zaadverspreiding van Calluna vulgaris pas
eind september op gang komt. De piek in de zaadverspreiding ligt half november tot
eind december. Verdere verwerking van de monsters zal hier uitsluitsel over moeten
geven.
In een aantal gevallen zijn relatief hoge aantallen Juncaceae aangetroffen. Deze zijn naar
alle waarschijnlijkheid afkomstig van vlakbij gelegen andere vegetaties. Kennelijk wordt
een deel van de zaden van Juncaceae over een grotere afstand getransporteerd.

Doordat het grootste dee! van de ingevangen zaden bestond uit zaden uit de nabije
omgeving van de trechters en er onvoldoende overzicht was van de in de verdere
omgeving staande planten is er geen verspreidingsgradi ënt gevonden vanuit het ernaast
gelegen terrein. Uit het onderzoek blijkt wel dat de input van doelsoorten in het
ontgronde terrein beneden de detectiegrens van 2,4 zaden per vierkante meter ligt. Toch
ligt het terrein in de 'seedshadow' (Fenner, 1992) van vegetaties met verwachte soorten.
Afgevraagd kan worden wat de kansen zijn voor geIsoleerde natuurontwikkelings-
terreinen. In het algemeen wordt uitgegaan van een minimum effectieve popu!atiegrootte
van 50 op korte-termijn en tenminste 500 individuen op langere termijn (Franklin in
Soulé & Wilcox, 1980). De vraag blijft wat de kansen op korte en lange termijn zijn
voor soorten die in zeer lage dichtheden bet gebied koloniseren. Gezien de gemeten
zaadregen is het onwaarschijnlijk dat op korte termijn zich aanzichtbepalende
heidevegeties in het gebied ontwikkelen.

Onderzoek naar de dispersie van zaden door begrazers (Bullock & Primack, 1977;
Bakker & de Vries, 1988), konijnen en hazen (Agnew & Flux, 1970) in dit terrein moet
uit wijzen of zoochorie mogelijkheden biedt voor de vestiging van verwachte soorten.
Wanneer ook zoochorie geen perspectieven biedt kan besloten worden tot eventuele
(her)introductie van soorten (Zijistra, 1992). Aanbrengen van maaisel in het ontgronde
deel afkomstig van de naburige vegetaties is de meest voor de hand liggende methode.
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6. Conclusies

De conclusies zijn opgedeeld in conclusies ten aanzien van de methode, de aangetroffen
zaden op het ontgronde deel, de vergelijking met de referentievegetaties en ten aan zien
van natuurontwikkeling en de toekomst van bet gebied.

Methode

Methode tellen en kiemen levert geen significante verschillen op voor de meest
algemene soorten. Tellen levert een significant groter aantal soorten op!

Aangetroffen zaden ontgronde dccl Dellebuursterheide

Zaadregen gedomineerd door zaden van Gramineae (62%) en Juncaceae (30%);
aandeel dicotylen is gering (8%).

90% : Juncus effusus, Juncus bufonius, Alopecurus geniculatus en Poa sp.

zaadregen bedraagt in 10 weken in de periode juni-oktober gemiddeld totaal Ca.
21.500 zaden per vierkante meter.

Ca. 3% van de gevonden zaden (Ca. 500 per m2) op het ontgronde deel waren niet
afkomstig van planten rond de trechter.

Vcrgelijking met referentievcgetatics

De zaadregen in de referentievegetaties is veel lager in vergelijking met die in het
ontgronde dee!.

Opvallende is het niet vinden van zaden van Calluna vulgaris en Molinea caerulea.
Mogelijk wordt dit verklaard door de late bloei van beide soorten en de eventuele
lange tijd nodig voor zaadzetting.

In de referentievegetaties zijn relatief veel zaden aangetroffen die niet rond de
trechters stonden.

Natuurontwikkeling en toekomst van het gebied

Van de belangrijkste soorten uit de door Marco Boeringa voorspelde soortsgroepen
zijn tij dens het onderzoek geen zaden ingevangen op het ontgronde dee! van de
Dellebuursterheide.

In totaal zijn 7 van de voor het gebied vastgestelde doelsoorten gevonden. Deze
maken 5% van de totale zaadregen uit. Hiervan is het overgrote deel (92%) afkomstig
van Leontodon autumnalis en Rumex acetosella. Deze waren reeds aanwezig op het
terrein.
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Het natuurontwikkelingsterrein van de Dellebuursterheide ligt naast bestaande
heidevegetaties. Zelfs in dit terrein wordt vrijwel geen zaad van 'doelsoorten'
gevonden. De kansen voor meer geIsoleerd gelegen natuurontwikkelingsterreinen, die

afhankelijk zijn van import van zaden, lijken gering.

7. Aanbevelingen

Opnames gedurende het seizoen herhalen en fenologie per opname bekijken.

Rasteropnames door het hele gebied krijgen pas waarde voor onderzoek naar
zaadregen wanneer deze gemaakt worden rond de trechter, of wanneer volledige

opnames gemaakt worden.

Door rond een deel van de trechters de vegetatie kort te houden zodat de planten niet
tot zaadzetting komen is het wellicht mogelijk zaadinput van verder te meten.

De input van zaden van doelsoorten in dit terrein kan versneld worden door maaisel
uit de referentievegetaties over te brengen naar delen in het ontgronde stuk (of door
andere herintroductie-maatregelen).
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Bijiage A : Weergave van de zaaddepositie van de belangrijkste soorten op het
ontgronde deel van de Dellebuursterheide (1994) per m2
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—

Zuaddepositie Juncus effusus (per m2)
per 7 weken (periode jurn - ekloberj

Zauddepositie Leont. autumnalis (per m2)
per 2 'veken (periode juni - okiober)

Zauddepositie Juncus bufonius (per m2)
per 2 weken (periode juni - okIober)

Zaaddepositie Juncus bulbosus (per m2)
per 2 weken (periode juni - okiober)
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Zaaddepositie Poa sp. (per rn2)
per 2 wekee (periode joel okiober)

Zaaddepositie Alop. geniculatus (per m2)
per 2 weken Iperiode juni - okiober)

Zauddepositie Holcus lanatus (per m2)
per 2 wehen periode joel okoberl

Zauddepositie Anthox. odoratum (per m2)
per 2 weken periode joel - okober)

Zaaddeposltie Agrostis sp. (per m2)
per 2 weken (prriode joel okloberl
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Bijiage B : Plantesoorten aangetroffen bij een of meerdere trechters op het ontgronde
dee! van de Dellebuursterhejde (1994).

Agrostis capillaris Leucanthemum vulgare
Agrostis stolonfera Lysimachia thyrsflora
Alopecurus geniculatus Lythrum salicaria
Alopecurus pratensis Matricaria sp.
Anthoxanthum odoratum Molinia caerulea
Bidens tripartata Phalaris arundinacea
Calluna vulgaris Phleum pratense
Cerastium fontanum Plantago major
Cirsium arvense Poa annua
Daclylus glomerata Poa pratensis
Elymus repens Polygonum arviculare
Eriophorum angustfolium Polygonum hydropiper
Frangula alnus Polygonum persicaria
Galium palustre Ranunculus repens
Glyceria fluitans Rorippa sp.
Gnaphalium uliginosum Rumex acetosa
Holcus lanatus Rumex acetosella
Juncus bufonius Rumex crispus
Juncus bulbosus Rumex obtusfolius
Juncus effusus Spergularia sp.
Juncus squarosus Taraxacum sp.
Juncus subnodulosus Trfoliuni repens
Leonthodon autumnalis
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Bijiage C : Plantesoorten aangetroffen rond de trechters in de referentievegetaties in
de Dellebuursterheide (1994).

Erica tertralix
Calluna vulgaris
Empetrum nigrum
Eriophorum angustfolium
Eriophorum vaginatum
Eleocharis sp.
Rhynchospora alba
Drosera intermedia
Oxyccocus palustris
Carex pilulifera
Betula sp. opsiag
Quercus robur opsiag
Stellaria media
Molinia caerulea
Festuca rubra
Rumex acetosella
Poa annua
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Bijiage D : Paired sample t-test in SPSS waarbij gevonden zaden
vergeleken worden met de plantesoorten (wel/niet aanwezig)
Vegetatiegegevens zijn afkomstig van de in oktober (1994) gemaakte

(wel/niet gevonden)
rond de trechter.
opnames.

..Tunu effusus

Variable Number
of Cases

zaden 16
vegetatie 16

(Difference) Standard
Mean Deviation

- .1250 .342

Standard Standard
Mean Deviation Error
.8750 .342 .085

1.0000 .000 .000

Standard 2-Tail t
Error Corr. Prob. Value
.085 . . -1.46

Degrees of 2-Tail
Freedom Prob.

15 .164

Juncus bulbosus

Variable Number
of Cases

zaden 16
vegetatie 16

(Difference) Standard
Mean Deviation

- .0625 .250

Poa ap.

Standard Standard
Mean Deviation Error
.8125 .403 .101
.8750 .342 .085

Standard 2-Tail t
Error Corr. Prob. Value
.063 .787 .000 -1.00

Degrees of 2-Tail
Freedom Prob.

15 .333

Variable Number
of Cases

zaden 16
vegetatie 16

WARNING 11882
NO VARIANCE FOR PAIRED

Alopecurus geniculatus

Variable Number
of Cases

zaden 16
vegetatie 16

WARNING 11882
NO VARIANCE FOR PAIRED

Standard
Mean Deviation
1.0000 .000
1.0000 .000

Standard
Mean Deviation
1.0000 .000
1.0000 .000

Standard
Error
.000
.000

Standard
Error
.000
.000

Gnaphalium uliginosum

Variable Number
of Cases

zaden 16
vegetatie 16

(Difference) Standard
Mean Deviation

- .1250 .619

Leontodon autuznnalis

Variable Number
of Cases

sedan 16
vegetatie 16

(Difference) Standard
Mean Deviation

- .0625 .250

Standard
Error
.112
.085

2-Tail t Degrees of 2-Tail
Corr. Prob. Value Freedom Prob.
- .218 .417 - .81 15 .432

Standard Standard
Deviation Error

.516 .129

.512 .128

2-Tail t

Corr. Prob. Value
.882 .000 -1.00

Degrees of 2-Tail
Freedom Prob.

15 .333

SANPLE T-TEST--Both samples have no variance.

SANPLE T-TEST--Eoth samples have no variance.

Standard
Deviation

.447

.342

Mean
.7500
.8750

Standard
Error
.155

Mean
.5000
.5625

Standard
Error
.063
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Holcus lanatus

Variable Number Standard Standard
of Cases Mean Deviation Error

zaden 16 .4375 .512 .128
vegetatie 16 .8125 .403 .101

(Difference) Standard Standard 2-Tail t Degrees of 2-Tail
Mean Deviation Error Corr. Prob. Value Freedom Prob.
-.3750 .500 .125 .424 .102 -3.00 15 .009

Rurnex acetoBella

Variable Number Standard Standard
of Cases Mean Deviation Error

zaden 16 .5625 .512 .128
vegetatie 16 .8125 .403 .101

(Difference) Standard Standard 2-Tail t Degrees of 2-Tail
Mean Deviation Error Corr. Prob. Value Freedom Prob.
-.2500 .447 .112 .545 .029 -2.24 15 .041

Erica tetralix

Variable Number Standard Standard
of Cases Mean Deviation Error

zaden 16 .0000 .000 .000
vegetatie 16 .0000 .000 .000

WARNING 11882
NO VARIANCE FOR PAIRED SANPLE T-TEST--Both samples have no variance.

Calluna vulgaris

Variable Number Standard Standard
of Cases Mean Deviation Error

zaden 16 .0000 .000 .000
vegetatie 16 .0625 .250 .063

(Difference) Standard Standard 2-Tail t Degrees of 2-Tail
Mean Deviation Error Corr. Prob. Value Freedom Prob.

- .0625 .250 .063 . . -1.00 15 .333

Anthoxanthurn odora turn
Variable Number Standard Standard

of Cases Mean Deviation Error
zaden 16 .1250 .342 .085
vegetatie 16 .1250 .342 .085

(Difference) Standard Standard 2-Tail t Degrees of 2-Tail
Mean Deviation Error Corr. Prob. Value Freedom Prob.
.0000 .365 .091 .429 .098 .00 15 1.000

Molinea caerulea

Variable Number Standard Standard
of Cases Mean Deviation Error

zaden 16 .0000 .000 .000
vegetatie 16 .1250 .342 .085

(Difference) Standard Standard 2-Tail t Degrees of 2-Tail
Mean Deviation Error Corr. Prob. Value Freedom Prob.

- .1250 .342 .085 . . -1.46 15 .164

Ranunculus repens

Variable Number Standard Standard
of Cases Mean Deviation Error

zaden 16 .0000 .000 .000
vegetatie 16 .8750 .342 .085

(Difference) Standard Standard 2-Tail t Degrees of 2-Tail
Mean Deviation Error Corr. Prob. Value Freedom Prob.

- .8750 .342 .085 . . -10.25 15 .000
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Trifolium repens

Variable Number Standard Standard
of Cases Mean Deviation Error

zaden 16 .0625 .250 .063
vegetatie 16 .9375 .250 .063

(Difference) Standard Standard 2-Tail t Degrees of 2-Tail
Mean Deviation Error Corr. Prob. Value Freedom Prob.

- .8750 .342 .085 .067 .806 -10.25 15 .000

JUnOUB bulbosus

Variable Number Standard Standard
of Cases Mean Deviation Error

saden 16 .5625 .512 .128
vegetatie 16 .3750 .500 .125

(Difference) Standard Standard 2-Tail t Degrees of 2-Tail
Mean Deviation Error Corr. Prob. Value Freedom Prob.
.1875 .655 .164 .163 .547 1.14 15 .270

Taraxacum 59.

Variable Number Standard Standard
of Cases Mean Deviation Error

zaden 16 .0000 .000 .000
vegetatie 16 .6875 .479 .120

(Difference) Standard Standard 2-Tail t Degrees of 2-Tail
Mean Deviation Error Corr. Prob. Value Freedom Prob.

- .6875 .479 .120 . . -5.74 15 .000

Agrostis 59.

Variable Number Standard Standard
of Cases Mean Deviation Error

zaden 16 .8125 .403 .101
vegetatie 16 1.0000 .000 .000

(Difference) Standard Standard 2-Tail t Degrees of 2-Tail
Mean Deviation Error Corr. Prob. Value Freedom Prob.

- .1875 .403 .101 . . -1.86 15 .083

Polygonuni persicaria

Variable Number Standard Standard
of Cases Mean Deviation Error

zaden 16 .0000 .000 .000
vegetatie 16 .0000 .000 .000

WARNING 11882
NO VARIANCE FOR PAIRED SAMPLE T-TEST--Both samples have no variance.

Rumex obtusifolius

Variable Number Standard Standard
of Case Mean Deviation Error

zaden 16 .3125 .479 .120

vegetatie 16 .1250 .342 .085

(Difference) Standard Standard 2-Tail t Degrees of 2-Tail
Mean Deviation Error Corr. Prob. Value Freedom Prob.
.1875 .403 .101 .561 .024 1.86 15 .083

Cerastium fontanu.m

Variable Number Standard Standard
of Cases Mean Deviation Error

zaden 16 .1250 .342 .085
vegetatie 16 .1250 .342 .085

(Difference) Standard Standard 2-Tail t Degrees of 2-Tail
Mean Deviation Error Corr. Prob. Value Freedom Prob.
.0000 .365 .091 .429 .098 .00 15 1.000

44



(Difference) Standard
Mean Deviation

-5.1957 35.628

Alopecurus geniculatus

Variable Number
of Cases

kieming 46
telling 46

Standard Standard
Deviation Error

142.004 20.937
178.373 26.300

(Difference) Standard
Mean Deviation

-9.1957 45.947

Standard
Error

6 .774

2-Tail t Degrees of 2-Tail
Corr. Prob. Value Freedom Prob.

.984 .000 -1.36 45 .181

(Difference) Standard
Mean Deviation

-1.5652 4.833
Anthoxanthum odoratum

Variable Number
of Cases

Standard 2-Tail t

Error Corr. Prob. Value

.713 - .021 .892 -2.20

Standard Standard
Deviation Error

1.327 .196
2.655 .391

Degrees of 2-Tail
Freedom Prob.

45 .033

(Difference) Standard
Mean Deviation

- .2174 1.332

Standard 2-Tail t

Error Corr. Prob. Value

.196 .998 .000 -1.11

Degrees of 2-Tail
Freedom Prob.

45 .274

petrum nigrum
Variable Number

of Cases

kieming
telling

Standard Standard
Deviation Error

.000 .000
2.420 .357

(Difference) Standard
Mean Deviation

- .4783 2.420

Bijiage E : Gepaarde
Dellebuursterheide.

t-test (SPSS) op tellingen en kiemingen van 28-07-94

Poa Bp.

Variable Number
of Cases Mean

Standard
Deviation

Standard
Error

kieming
telling

46
46

14.2174
19.4130

27.406
43.898

4.041
6.472

Standard 2-Tail t Degrees of 2-Tail
Error Corr. Prob. Value Freedom Prob.

5.253 .585 .000 - .99 45 .328

Mean

54 .6957
63.8913

Rrica tetralix

Variable Number
of Cases Mean

Standard
Deviation

Standard
Error

kieming 46 .0870 .590 .087
telling 46 1.6522 4.785 .706

kieming
telling

46
46

Mean

.1957

.4130

Mean

46 .0000
46 .4783

Standard 2-Tail t Degrees of 2-Tail
Error Corr. Prob. Value Freedom Prob.

.357 . . -1.34 45 .187
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Molinea carulea

Variable Number Standard Standard
of Cases Mean Deviation Error

kieming 46 .0000 .000 .000
telling 46 .1522 .595 .088

(Difference) Standard Standard 2-Tail t Degrees of 2-Tail
Mean Deviation Error Corr. Prob. Value Freedom Prob.

- .1522 .595 .088 . . -1.73 45 .090

Ranununculus repens

Variable Number Standard Standard
of Cases Mean Deviation Error

kieming 46 .0870 .590 .087
telling 46 .3696 2.360 .348

(Difference) Standard Standard 2-Tail t Degrees of 2-Tail
Mean Deviation Error Corr. Prob. Value Freedom Prob.

- .2826 1.772 .261 .998 .000 -1.08 45 .285

Trifolium repens

Variable Number Standard Standard
of Cases Mean Deviation Error

kieming 46 .0000 .000 .000
telling 46 .0000 .000 .000

NO VARIANCE FOR PAIRED SAMPLE T-TEST--Eoth samples have no variance.

Agros tie sp.

Variable Number Standard Standard
of Cases Mean Deviation Error

kieming 46 .0000 .000 .000
telling 46 .0000 .000 .000

NO VARIANCE FOR PAIRED SAMPLE T-TEST--Both samples have no variance.

Polygonum persicaria

Variable Number Standard Standard
of Cases Mean Deviation Error

kieming 46 .0435 .295 .043
telling 46 .1304 .619 .091

(Difference) Standard Standard 2-Tail t Degrees of 2-Tail
Mean Deviation Error Corr. Prob. Value Freedom Prob.

- .0870 .354 .052 .943 .000 -1.66 45 .103

Aantal soorten

Variable Number Standard Standard
of Cases Mean Deviation Error

kieming 46 1.4783 1.312 .193
telling 46 2.6087 1.819 .268

(Difference) Standard Standard 2-Tail t Degrees of 2-Tail
Mean Deviation Error Corr. Prob. Value Freedom Prob.

-1.1304 1.439 .212 .620 .000 -5.33 45 .000
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Bijiage F : Bepaling detectiegrens trechters

Voor het bepalen van de detectiegrens wordt uit gegaan van een homogene zaadregen
over het terrein en dat de Poisson-verdeling geldt.

N = aantal trechters
A = opperviak per trechter
N * A = totale opperviak van alle trechters

= N * A * 'r = het verwachte aantal zaden in de trechters

De kans om x zaden aan te treffen in de trechters is:

p(x;i)= e*(/x!)
De kans op het aantreffen van 0 zaden is dan:

p( 0 ; t ) = e
Met een zekerheid van 0.95 geldt:

e < 0.05

dus:

-t < ln(0.05) --> -jt <- In(20)

De nog te meten zaaddichtheid is dan:

r > In(20)/(N * A)
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