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Inleidin

ledere levende plant bezet een plaats in en maakt deel uit

van een bepaalde omgeving en is daarbij onderhevig aan een

groot aantal typische,plaats en tijd gebonden biotische en a-

biotisehe ±'aktoren,die het bestaan van die plant benvloeden

of kwmen bedindigen.Niet alleen ondervindt een plant invloed
ui-t de omgeving,de plant beTnvloedt de,vooral naaste,omgeving

cok en dus in enigermate de invloed die de plant zelf uit de

omgeving ondervindt:er vindt een interactie plaats tussen plant

en milieu.

De effekten van de interactie tussen plant. en milieu op de

plant kunnen ook gezien worden als een aanpassing van die plant

aan het oecosysteem.Aangezien de meeste oecologische systemen

bestaan uit een groot aantal individuen,met ieder een eigen actie

en reactie op veranderingen in milieuprocessen,kunnen verander—

ingen in de omgeving niet toegeschreven worden aan interactie

tussen eon enkel individu en do orngeving,inaar aan interacties

tussen alle individuen op elkaar,onderling en him omgeving:een

proces,algemeen genoemd interferentie ( Harper,1977 ).

De betekenis die een willekeurige faktor voor een plant heeft,

is natuurlijk aThankelijk van do aard en grootte van die faktor

en de eigenschappen van de plant.Die eigenschappen zijn voor—

namelijk tot stand gekomen door natuurlijke selectie en migratie,

Belangrijk voor de gevoeligheid van een plant voor een faktor is

hot ontwikkelingsstadtum van de plant op het moment van optreden

van die faktor.

De beThvloeding van een individuele kan leiden tot wijziging

in de overlevingskans,wijze van voortplanting en of van voort—

plantingssucces.Onverbrekelijk verbonden met het individu is het

eigen unieke genotype,dat bij asexuele voortplanting vennenig-

vuldigd kan worden over een groter aantal individuen en zo de

kans op genotypische overleving kan doen vergroten.In geval van

sexuele voortplanting worden van de oorspronkelijke ouder—geno—

types genetische eigenschappen opnieuw gerangschikt over eon aan-

tal individuen binnen eon populatie.IVIet de dood van do ouders

gaan dan genotypes voor de populatie verloren en mogelijk tevens

enige genetisohe eigenschappen voor de populatie.
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Alle twee voortplantingswijzen of zelfe het siinpele doodgaan

:kinnen leiden tot veranderingen in de samenstelling en opbouw

van de populatie.Dit kan leiden tot wijzigingen in ru.in-itelijke

en of temporele patronen,die kenmerkend zijn voor de populatie,

Dergelijke veranderingen in populatie-dirnensies,gezien ale aan—

passing van de populatie aan haar omstandigheden,kunnen worden

besehouwd ale overlevingsstrategien voor planten binnen een pop—

-ulatie,Mocht een populatie onder constante omstandigheden niet

rneer in. haar karakterietieke ru.imte—en tijd—kenmerken veranderen,

dan is die populatie —perfect— aangepast aan haar oingeving.Bij

uitsluitend vegetatieve reproduetie zal het best aangepaste geno—

-type norm worden binnen die perfect aangepaste populatie,in een

zich generatief voortplantende "perfect" aangepaste populatie

nooit C Williams,1975 ).

Het complex van faktoren dat leidt tot wijzigingen in de po-

pulatie—diniensies of zorgt voor een s-tabiele populatie—opbouw in

een "perfect" aangepaste populatie kan beschreven worden ale Se'-

lectiedruk.Deze selectiedrak werkt in alle gevallen alleen in op

het individu ( Harper,1977 ).en kan door die werking op het mdi—

vid.u effekt hebben op de stru.etuur van de populatie.Die populatie—

e-tru.ctuur kan alleen veranderen ale de selectiedruk op versehil—

lende individuen in negatieve effecten van versehillende grootte

resulteert.

Bepaalde combinaties van typieche aanpassingen aan een bij—

behorende selectiedruk van organismen in populaties worden gezien

ale overlevingsstrategien.MacAr-thur & Wilson ( 1967 ) onder—

scheidden aanpassingen aan verepreiding en kolonisatie in groei-

ende populaties zonder dichtheidseffekten ale tegenges-teld aan

aanpaseing aan overleving in een etabiele popu.latie met sterke

dichtheidsef±'ecten op de individuele planten,respectievelijk een

r— en K—strategie genoemd,Gadgil & Solbrig ( 1972 ) beschouwden
de twee strategien ale uitersten in een continue- reeks en ver—

duidelijkten het relatieve karakter van de r— en K-theorie:een

individu volgt slechts meer of minder een r— strategie in verge—

].ijking met een ander individu.De theorie stelt dat een hogere

dichtheidsona±'hankelijke sterfte in een populatie leidt tot hoge—

re investeringen in reproductie C birthrate ) in vergelijking met

een populatie gereguleerd door een meer dich-theidsafhankelijke

sterfte,Een dergelijk proces,veroorzaak-t door dichtheidsonafhank—
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elijke sterfte,meestal een overmachtsfaktor van vaak abiotieche
aard,gekenmerkt door een onvoorselbaar karakter ( idaal:a-t rand-
om ) ,wordt r— selectie genoemd.K— selectie word-t veroorzaakt

door dichtheidsafliankelijke sterfte en leidt tot vergroting van
bet conipetitie—verxnogen en kane op overleving en daardoor verla-
girl.g van de investeringen in reproductie.

Belangrijk bij de r— en — theorie is de aaamame dat de adults
s-terfte variabel is.De theorie voorspelt in een fluetuerend milieu
en een onzekere adifite overleving ( due r— selectief ) een ont—
wikkeliflg naar een vroege bloei,grote "reproductive effort",
veel,'naar kleine zaden,korte levenscyclus en een korte levens—
duur.Ifl een stabiel milieu met zekere adulte overleving ( due K—
selectie±' ) voorspelt ze een uitgestelde bloei,lage "reproduc-

tive eftort",weinig,maar grote zaden,lange levenecyclus met nadruk
op de vegetatieve ontwikkeling en een lange levensduur C Gadgil
& Solbrig,1972; Stearns,1976 ).Pluctuaties in hot milieu kunnen
zowel in ru.imte als tijd plaatsvinden:afleen in het geval van
zoweJ- fluctuaties in tijd ale in rwLmte zijn bij aangepas-te soort—

en aaaipassingen to vinden met betrekking tot verspreiding,hetgeon

dus v-olgens Gadgil & Solbrig ( 1972 ) geen algemeen kerimerk is
van een r— strategie.

Stel flu dat,in tegenstelling tot de aanname van variabele
adulte overleving bij de r— en K— theorie,juist do juveniele over—
leving variabel is.Bij een fluctuerende juveniele sterfte volgt
een populatie een ontwikkeling die ale K— geseleoteerd. overkomt,

bij een stabiele juveniele sterfte juist als r— geselecteerd:

"bet—hedging"— theorie ( Stearns,1976 ).Dit hoeft niet tegen—
strijdig te zijn met de voorspellingen volgens de r— en K— theories

Onder dichtheidsafhankelijke omstandigheden zal de ste.rfte onder

do kleinere,minder compe-titie—krachtjge juvenielen groter zijn
dan onder adulten,In diohtheidsonafhaa'iiceljjke situaties is de
juveniele sterfte ten opzichte van een dichtheidsaThanlceljjke
sterfte relatief —en mogelijk zelfs absoluut_. lager dan de adalte
sterfte ( Stearns,1977 ).De voorspellingen die Stearns ( 1976 )

geeft voor beide aannames,de milieuhoedanighejd werkend op de door
de theorie variabel gestelde categorie—ster±'te,ko dan,op zaad—
grootte en aantal bloeiwijzen na,overeen,

1Toorspelt de r— en K— theorie een enkele bloeiwijze en klein
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zaad. voor r— en versoheidene bloeiwijzen en groot zaad voor K—

selectie,de "bet—hedgingt1—-theorie voorspelt voor zowel een

fluctuerend juveniel als een stabiel juveniel milieu polycarpie

en respectievelijk klein zaad C K— selectie:groo-t zaad. ) en
root zaad ( r— selectie:klein zaad ).Klaarblijkelijk zijn de
situaties tussen beide theorien toch niet geheel en al ver—

elijkbaar: het lijkt alsof de termen stabiel adult milieu —

:flucturerend juveniel milieu en flucturerend adult milieu —

stabiel juveniel milieu niet volledig met elkaar overeenkomen.

Om meer inzicht te krijgen in het r— en K— selectie gebeuren,

:is het noodzakelijk deze processen te bestuderen in oecologische

gelijkwaardiga en taxonomisch nauw verwante groepen organismen.

In de planten soort Agrostis stolonifera zijn deze eigenschappen

heel goed verenigd ( Aston,1962 ),De soort is morfologisch sterk

variabel en komt voor van vochtige graslanden,zowel inlands als

buitendijks op de wat hogere kwelder (. Gray & Scott,1967; Haimon &

Bradshaw,1968; Doing,1983 ),tot in ondiepe wateren ( Jansen,1951;
Aston,1962 ).

De variatie in morfologie leidde tot een indeling van de

soort in zes variteiten door Jansen & Wach-ter ( 1940 ) en later

Jansen ( 1951 ),hoewel ook Jansen & Wachter ( 1940 ) te kennen

gaven dat mogelijk de typen van A. stolonif'era 1. te beschouwen

zijn als ultersten van een reeks in elkaar overgaande vormen,

Agrostis stolonifera 1. kent naast generatieve ook vegetatieve

voortplanting.Dit rnaakt het gemakkelijk de in een populatie voor-

komende genotypes te verzamelen en te vermeerderen.Ze heeft

mogelijk,nog onduidelijke,gevolgen voor de r- en K- theorie ver-

wachtingen: linmers deze volgen uit populaties met de generatieve

voortplanting,De sexuele reproductie lijkt de kans op sterven van

de ouderplant te vergroten ( G-adgll & Solbrig,1972 ) en gaat vaak

gepaard met een hoog risico verdeeld over een groot aantal een—

heden met relatief lage investeringen,De vegetatieve vermeerdering

daarentegen wordt gedacht gepaard te gaan met grote en continue

investeringen van energie en nutrinten ( Harper,1967 ),hoewel

deze investeringen bij groene en snel wortelende voortplantings—

structuren mogelijk veel lager kunrien uitvallen,dan wel baten kunnen

opleveren.De asexuele voortplanting bij A. stolonifera L. is zo'n

groen,vaak sneiwortelend type,
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Birmen Agrostis stoloni±'era 1. spelen genetische factoren

mt betrekking tot chromosomen aantallen een rol in de complexiteit

-v-an de soort.Bj5rkman ( 1954 ) toonde aan dat een aanzienlijk deel

-v-an de door hem onderzochte planten pentaplod of hexaploTd —

rspectievelijk 160 en 135 op 900 planten — waren zonder dat hij

daarbij morfologische versohillen constateerde en zat met deze

constatering op n lijn met de bevindingen van Stuckey & Banfield

( 1946 ).Aston ( 1962 ) vond geen pentaplo!de,inaar wel hexaploTde

vonnen,die hij vooral localiseerde in natte—water: var. natans

-v-olgens Jansen (. 1951 ) —tot vochtige gebieden.Sokolovskaya ( 1938 )

associeerde de pentaplode vor met var.prorepens en vond redenen

var.gigantea te beschouwen als een aparte soort: A. gigantea Roth.

Jones C 1956 c ) bevestigde dat en leidde uit het vertoonde

a11otetraplode gedrag van A. tenuis Sibth. en A stolonifera L.

cytologische verwantechap af ( Jones 1956 b ).

Als A. stolonifera 1. populaties in de kwelder,onderhevig

aan een vooral in zoutgehalte van de bodem sterk flucturerend

milieu,geteisterd worden door grote adulte sterfte,zal in die

populaties r— selectie plaatsvinden,althans ten opzichte van in—

landse grasland populaties waar de daar groeiende planten met

elkaar in ( vegetatieve ) competitie zijn en daardoor onderhevig

zijn aan K- selectiedruic.Vergelijking van beide groepen populaties

zal niogelijk iets kunnen zeggen over de overlevingsstrategien

die A. stolonifera I. populaties keninerken.

Vraags tell ingen.:

1 Zijn er strategie.verschillen tussen individuele planten en

populaties van A. stolonifera Ii. uit respectievelijk oude gras-

landen in het binnenland en buitendijkse kwelders.

2 Hoe ligt het ploTdie—niveau bij de planten van A. stolonifera

L. en hoe ligt de verhouding binnen en tussen de populaties.

3 Hoe liggen de verschillen tussen individuele planten birinen

populaties en tussen populaties onderling in him coinpetitieve
eigenschap spru.itbiomassa productie.

IIateriaal en methode.

Van zowel het oude inlandse grasland als de kwelder werden
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minstens 30 planten per A. stolonifera L. populatie verzameld,

waarbij werd getracht te voorkoinen dat van n en.kel genotype

verecheidene exeniplaren werden meegenomen door -tussen twee monster-

plekken een afstand van minstens 2 meter te bewaren.De monsters

werden alleen genomen van plaatsen binn.en dezelfde populatie met

gelijke vegetatieve- en overige kenmerken zoals ligging op gelij]ce

hoogte of even veel beschaduwd.Van zowel het oude grasland als

de kwelder werden 3 populaties gemonsterd.lloor de kwelder waren

deze: Paesens-Moddergat ( afk: P;datum: 3 maart 1983 ),hoek

Lauwersdijk—Groninger 7addenkust ( afk: W; 3maart 1983 ) en
I\Toordpolderzijl—oost ( afk: NPZ; 9 inaart 1983 ).

Voor het oude grasland werden percelen gezocht die gedurende

een paar eeuwen ongestoord weide— of hooiland zijn geweest.Er is

eon kaart ( bijiage I ) bekend uit 1676 ( Overdiep,1963 ) waarop
duidelijk de toenraalige akkers en hooilanden staan aangegeven.

De kaart is gesitueerd te Zuidlaarderveen toendertijd sen bezit

van de Stad Groningen,die het in 1617 had overgenomen uit de be—

zittingen van bet klooster van Aduard ( Overdiep,1963 ) en geeft

naast informatie over de ligging der perce1en,ook de boerderijen,

de wegen,de grenzen — Hilgen Sloot tussen Zuidlaarderveen en

Annervoen — en de uKnipu ( Knijp ).De 1atste is een binstmatige

stuw,die sinds 1285 de to snelle afstroining van hot Drentse boven—

water,veroorzaakt door de met de vervening van het hoogveen—

pakket gepaard gaande veranderingen in de waterhuishouding en

voorzieningen ten 'oehoe-Te van de scheepsvaart,moest vertragen

( Overdiep,1963;Overdiep 1972—1973 ).Juist de Knijp en do Hu1gen

Sloot maakten hot mogelijk do situatie te reconstrueren op de

topografisehe kaart van 1983,blad 12E ( bijiage TI ).lferder 'oleken

enkele percelen op het Groeveveld nog exact overeen te konien met

de hoogtekaart van Nederland,hlad 12E Zuid en Noord,uit 1960.

Helaas is dit "inolelgebied" in eon ruilverkaveling in de jaren

zestig totaal vernield.

Gelukkig lijken de bovenstrooms gelegen gebieden wat betreft

hun ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling—winn±ng van turf in do

periods l3de eeuw — l8de eeuw — sprekend op Zuidlaarclerveen.

Wieringa ( 1976 ) duidt dit ook aan (lñjlage III ).In de gebieden

Annerveen en Eexterveen zijn er tijdens de ruilverkaveling gebiedjes,

vooral gelegen langs de door de Oostermoerse vaart afgesneden
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bochten van de Hunze,in bezit gekomen van Staatshosbeheer en is

r sinsdien weinig meer mee gedaan dan beweiding en hooien —

daadwerkelijkbeheer zal pas gaan starten in 1983 •-.Voor bemonstering

werd gekozen voor Hoollanden ( afk.: H;19 maart 1983 ) en

Loonen ( afk.: L;20 niaart 1983 ) respectievelijke in Annerveen en

exterveen.

H ligt binnen de tweede afgesneden lus van de Hunze ten

rioorden van Spijkerboor ( dus eigenlijk tegenover tHooilandenht)

er hoogte van "Hollanderssloot" ( vergl.: bijiagen III en IV )

an de birmenkant van een oud dijkje - bedijking rond 1300

( Smit,1975 )—,een hooiland met slechte waterafvoer,

L. ligt ook aan de oosterzijde van de Hunze en wel in do

noordelijkste lus van Eexterveen,ter hoogte van "Buigen Lent"

( vergi.: bijiagen III en TV ).

Ben derde plek werd gevonden lange het al in 1285 afgesneden

gedeelte van de Hunze tussen Zuidlaarderveen en het Zuidla.rder-

raeer ( Overdiep,1963;Smit,1975 ).Het perceel waar is gemonsterd

ligt ten noorden van de afgesneden rivierbedding van de Hunze,

v-lak aen de ex-rivier en ten oosten van de weg dwars door de

beddingsrestanten:Tuschewater ( afk.: T,16 maart 1983 ).Er is

gemonsterd op ongeveer 15 meter van het water,uit do schaduw van

bomen die in en rond het wat verlande water groeien ( bijiage IV ).

Ook T is in bezit gekomen van Staatsboebeheer.

Zowel in Hooilanden,Loonen ale Tussohenwater ziji de monster—

plekken H,L en T zo gekozen,dat ze ligen in percelen die zeker

na 1860 geen perceel grenswijziging meer hebben ondergaan of

mogelijk anderezins ernstig zijn verstoord ( dijken,egaliseren ).

Invloeden van zowel lcunstmest ale veranderingen in de waterhuis-

houding zi niet in de beslissing betrokken:aangenomen is dat

gebieden gelegen aan de rivier,liefst rnoeilijk bereikbaar,daar zo

mm mogelijk door zijn beinvloed,bovendien hebben deze gebiedjes de

grootete kane continu; als hooiland of welds in gebruik to zin

geweest C Iniphorst,1872;0verdiep,1963;3mit,1975 )•

Het kweldermateriaal werd verzaraeld op de laagst rnogelijke

plaats met nog verzamelbare hoeveelheden A. stolonifera L,In

Noordpolderzijl ( NPZ ) en Paesens ( P ) liep de kwelder mm of
meer geleidelijk op,in de hoek tussen de Lauwersdijk en de

Groninger 7Iaddenlcust ( W ) was er eon hoogte verechil in de vorni
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yan een kwelderklif ( Straaten,1965 ) met daarvoor een nieuwe,

licht verhoogde kwelder.Juist op de rand van de hoger gelegen

kweld.er werd A. stolonifera L. verzameld,

De zoutgehaltes van de kwelderbodem ter plaatse op het

]nolnent van verzamelen,geschat uit het 01 gehalte,bedragen voor
1'TPZ 10,27g I'TaCl/l bodemvocht ( 0,588g NaCl/g droge grond ),

W 4,74g NaCl/l bodemvocht ( 0,906 NaCl/g droge grond ) en P

13,22g NaC1/l bodeiavocht ( 0,718g NaC1/g droge grond ).

Van het bemonsterde materiaal werd zo spoedig mogelijk van
leder monster n scheut — een uitloper met twee of meer

bladeren ( Harper & White,1974 ) en zo mogelijk met goed ont-.

wikkelde wortels of een grote kans daarop - of indien mogelijk meer,

direkt met elkaar verbnden scheuten ( dus van 1 genotype ) in
12cm potten onder nixnmer geplant met ala gronclmengsel 2 delen

potgrond op 1 deel zand.

De kleine kwelderscheuten werden eerst zorgzaam opgekweekt

in een vervarmde kas ( voor W en P van 4—22 raaart en I'TZ van
10-24 maart 1985 ) en daarna geplaatst in een onver;varmde kas.

De grotere weide planten werden slechts een korte periode in de
verwarmde kas geplaatst ( 7 dagen voor T,4 dagen voor H en I )
voor verhuizing naar koude kas.

exp 1. In een periode zonder nachtvors-t,werden op 25 maart van

iedere populatie 25 planten in 25 potten buiten in de proeftuin

gezet in een "random blockdesign" ( Little & Jackson Hills,1978 ):
6 blokken van 25 potten,per blok 4 potten van 6 populaties ±

1 extra pot van 1 populatie ( bijiage V ).

Tijdens de groei werd om de twee weken op vrijdag het aantal

uitlopers dat 1 geplante scheut C individu ) produceert bijge—

houden,voor de eerste keer op 8 april,gevolgd door 6 mei '83.Bij

het inzetten van de proef is natuurlijk getracht in iedere pot 1

scheut per individu te krijgen van een zo gelijk mogelijke grootte.

Voor de kwelderplanten was dat niet altijd mogelijk:in zo'n geval

werd wel eens een scheut met n of twee heel kleine zijscheutjes

toegelaten om een zo gelijk mogelijke grootte te krijgen.De in deze

proe±' gebru.ikte defenitie van scheut is:een scheut is een

duidelijk zichtbaar,met bladeren of daarmee homoloog zijnde groene

organen en een stengel uitgelopen plantendelen ilit een knoop van
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een relatief ouder plantendeel.Voor de telling is geen onderscheid

gemaak± tussen le,2e o hogere orde scheuten.

Ooirspronkelijk zou de telling van scheuten beginnen op 1

april,maar gezien de toen verwachte nachtvorst is dit uitgesteld

iot 8 april.Door omstandigheden kon er op 22 april niet geteld

word-en.Op de overige geplande data werd er wel geteld.De telling

eindigde op vrijdag 15 juli 1983.

ITaast vegetatieve scheuten werden ook generatiev scheuten

geteld en werd de lengte van de preproductieve periode en de

reproductieve poriode genoteerd.Tevens werd voor een plant uitT
1-iet bloeiverloop opgemeten en gescoord op al dan niet protandrie

bij A. stolonifera L,zoals bij de meeste grassen gebruikeliik is

( Heywood,1978 ),hetgeen belangrijk is voor het maken van

kriii singen.
Tussen 18 en 20 juli werd van alle potten de lengte van het

lartgste stolon ( scheut,uitloper ) gemeten en van de hlokken I

tot en met III de lengte van de 5 langste stolonen van de le

orde - in geval van generatieve scheuten alleen het vegetatieve

deel,tot onder de laatste knoop,inclusief het laatste blad,van

de generatieve scheut —,de dikte van de le orde stolonen op een

internodium zonder daarbil de eventuele iladschede rnee te rekenen

en de bladbreedte van 3 bladeren op 1/3 van de basis van het 3e

blad van de top van een stolon.Verder werden van de gemeten 5

langste stolonen het& totaal aántal 2e en 3e orde scheuten geteld.

Soms waren er minder dan 5 langste stolonen bij een 'oepaalde

plant aanwezig,waar nodig is dat aangegeven of is hiervoor

( in statistische bewerkingen ) gecorrigeerd.
Van bloeiende planten werden vanwege de vreemde bloei'vijzen

een hybride index volgens Bradshaw ( 1958 ) bepaalLA. stolonifera

1. kan gemakkelijk met A. tenilis •Sibth - A. capillarisl, ( Meyden,
Brand & Hart,1980 ) — hybridiseren.De hybride kont in natuurlijke

omstandigheden ook voor ( Jansen & Wachter,1940;Stuckey ac

Banfield,1946;Jansen,1951;Jones,1956b;Bradshaw,1958,1959;Aston,

1962;Bradshaw,1975 ).

Sommige planten bleken geTnfecteerd te zijri met Epichloe

typhina ( Bradshaw,1959 ),de grastopverstikker,een schirnmel die

woekert in de zich ontwikkelende generatieve sprLdten en deze

groeitoppen doet afsterven en dus bloei voorkornt,Deze ziek-te

werd genoteerd.
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Taast verschillen in vorm bleken er in A. stolonifera

kleur verschillen te bestaan;indivjduen waren groen of groen-

blauw ( glauc ) ( Aston & Bradshaw,1966 ) en soms onduidelijk

van kleur.Ook deze eigenschap werd in het experiment meegenolnen.

Op 25 juli werden de planten geoogst.Van alle planten

werd het spruit totaal d,roog gewicht bepaald;van de geoogste

bloeiende planten het 'ivortel—,rhizoom—,vegetatjeve spruit

en generatieve spru.it drooggewicht,onder verdeeld in een,

reeds beschreven.vegetatief deel en een generatief deel.Van de

planten uit blok 1,11 en III werden ook het wortel—,rhizoom—

en het totaal drooggewicht van de 5 langste stolonen met
zjscheuten gemeten.

exp.24 Van dezelfde populaties als bij experiment 1 werd het

plodieniveau van de in die populaties groeiende genotypes

bepaald door de chromosoom aantallen te tellen van cellen

van die genotypes,Daartoe werd van een aantal planten uit

ledere populatie,die groeiden in 12 cm potten in de koude kas,

Ineristeniatjsch wortelmaterjaal verzameld.Gestreefd werd naar

een zoveel moge]Jjke overlap met genotypes uit experiment 1

door een voorkeur te vertonen voor gekioneerde genotypes.
Helaas bleek de geschikheid van het materiaal voor de ge-

volgde procedure tegen te vallen,zoda-t het bij dit streven is
gebleven.

De bes-te en ineeste resultaten werden verkregen nadat de
planten na een lange periode van groei,na een geconstateerd
geel worden van bladeren,een Hoagland—oplossing kregen toe-
gediend,waarna de worteltopjes ongeveer 3—7 dagen na de gift
een positieve reactie begonnen te vertonen.

De worteltopjes werden meestal 's ochtens geoogst en
direct na de oogst 2 uur in een 0,05 procent colchicine—

oplossing gelegd om de vorniing van een spoelfiguur in de
inetafase tegen te gaan.De coichicine oplossing bleek beter te
voldoen dan een eerder geprobeerde verzadigde alfa—broorn—

naftaleen oplossing.De topjes werden na de cochicine-behan-
deling gefixeerd in Carnoy ( 3 delen absolute ethyl—alcohol
op 1 deel ijsazijn ).Voor de telling werden ze 25 mm. gehy—
drolyseerd in Sn HC1.Vervolgens werden de topjes gedurende
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2-3 uur in het donker bij 4 C in fu.chsine bewaard orn het

DNA in het weefsel te kleuren volgens de Fuelgen reactie.

Na spoelen met leiding water werd var het materiaal een

squash preparaat gemaakt in 45% azijn oplossing,waarna de

chromosomen in de nleest ideale "metafase" werden geteld.

De te verwachten aantallen zijn 28 voor de normale

allotetraplod,35 voor de pentaploTd en 42 voor de hexaplod

( Nielsen & Hi.mphrey,1937;Sokolovskaya,1938;]3jr1unan,1954;

Jones,1956b;Aston,1962 ).Daar het bij de gevolgde methode in

de praktijk gebleken is dat slechts een tweetal' "meta±'ase

planten" exact geteld. konden worden,werd een onzekerheid. van

1,in een enkel geval 2 chrornosomen getolereerd.

exp 3. 1iateriaal van dezelfde populaties als bij experiment

1 en 2 werd voor een dichtheidsaThankelijke groeitest gebruikt,

Van elke populatie werd een monocultuurreeks ingezet,waarbij

in 12 cm potten met genoemd gronthnengsel ( 2:1 ),telkens

1,2,4,6 of8 planten van dezelfde populatie,maar wel per pot

verschillende genotypes,werden geplant.Deze reeksen,6 in

totaal,werden in triplo uitgevoerd.

Orn een idee te krijgen van de reactie van individuen

op verschillende dichtheden van verschillende genotypische

sanienstelling,werd. in ied.er uitgevoerde reeks 1 individu

gevolgd,dus 3 ind.ividuen per populatie.

Uit de groepering grasland contra kwelder populaties

zijn 9 combinaties af te leiden.Van iedere combinatie werd

op identieke wijze als bj de Iviono's een Mix reeks in duplo

ingezet:6:2,4:4,2:6 ( mod. Gray & Scott,1967 ).

De Mix— en— 1ionocultures werden op 22 april in de on—

verwarmde kas geplaatst.Vanwege het overhangen van de lange

ultiopers en de daaruit voorvloeiende warrige groel tussen

planten van verschillende potten en dus beinvloeding van de

onafhankelijkheid in concurrentie van iedere pot werden de

potten in de week van 2 tot 6 mel geplaatst in een ongeveer

50 cm hoge,witte van boven open,pergamijnen zak,zodat de

concurrentie van planten in een pot een interne aangelegen-

held bleef.

De Mono—series werden geoogst in de periode van 31 mèi-
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6 j-uni 1983 en de Idix—ser±es van 8—10 jimi.Van de verschillende

eategorien — het gevolde individu,totaal van de andere

individuen,totaal van de kwelder— en totaal van de weide

popiflaties — werd zowel het spruit totaal vers— als het

spru.it totaal drooggewicht genieten.

In de loop van de experimenten 1 en 3 bleken enkele

ingezette exeinpiaren vanwege de wat afwijkende bloeiwijze van

het geslacht Alopecuru.s te zijn.Deze zijn uit de experimenten

gehaald:gelukkig zijn beide experiinenten door dit gebeuren

niet noemenswaardig be!nvloed.

Voor zaailing onderzoek zijn 5 bloeiende planten aan

experiment 1 onttrokken:ernstig is dit niet oindat slechts

9 weide planten en geen enkele kwelderplant bloeide,waardoor

de waarde van een vergelijking toch beperkt was.Bovendien

bleken de 5 bloeiende planten hybride kenmerken te vertonen.

Resultaten.

exp 1. Bijzonder merkwaardig was,dat alleen in T - planten de

ziekte Epichloe typhina gevonden kon worden.Het percentage

zichtbaar aangetaste planten was ook zeer hoog:64% op een

totaal van 25 planten.Onidat niet alle planten ult T de neiging

tot bloei vertoonden en E. typhina dus niet met zekerheid

zichtbaar kon zijn,was het percentage aangetaste planten

mogelijk nog hoger ( tot 92,2 planten bloeiden ).Bradshaw

C 1959 ) vond een dergelijk hoog percentage aangetast in

natuurlijke populaties bij de hybride A. tenuis x stoloni±'era.

Dit gegeven,geconibineerd met de voor A. stolonifera vreemde,

waargenomen uitstaande bloeiwijzen bij planten met een A. sto-

lonifera-uiterlijk,was aanleiding tot het bepalen van een

hybride-index voor A. tenuis x stolonifera naar Bradshaw

(. 1958 ),Voor ieder kerimerk ( Tabel I ) werd een score

gegeven van 0,1,2,3 en 4,waarbij A. tenuis voor dat kenmerk

de waarde 0 scoorde,A. stolonifera de waarde 4 en de zuivere

intermediair de waarde 2.Voor ongeveer A. tenuis werd een 1

en voor ongeveer A. stolonifera een 3 gegeven.De som van de

waardes voor 5 kenmerken,onafhankelijk van elkaar bepaald,
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is de hybride—index H.Voorde ideale A. tenuis,de ideale
A. stolonifera en de ideale interniediair zijn de indices resp.
IT = 0,20 en 10.

Tabel I. Morfologische verechillen tussen A. tenuis en
A, stolonifera naar Bradshaw C 1958 ).

Vrrni r1 A termis 11h. A stoloni-f'ra T

De waargenomen H-waardes van 8 bloeiende planten uit

de populaties T en H staan in Tabel II.Het valt op dat de
plant T 20 de ideale interinediair het meest benaderd,
Piguur 1 laat duidelijk zien dat de bloeiende planten behoren
tot het A. tenuis x stolonifera—hybriden complex.

Tabel II. Hybride index voor de bloeiende planten

bepaald als de soni van de rangwaardes r:
H = r1 naar Bradshaw (1958 ).

Blok nr, E I I II III IV V VI
Plant nr. LT24 H14 1123 H26 H24 115 T20 H2C

Kennieric

groeihabitus 3 4 2 1 4 3 2 2

ligu.laveg.

scheut
,, 3 2

bloeiwijze 1 1 1 3 1 2 2 1
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Vervoig tabel II.

spilen
basisaartje

1 2 2 2 2 2 2 1

lemma 0 4 0 0 3 4 2 4

H 6 12 6 9 U 12 9 10

Piguur 1.

aantalp1ant

15 20
hybride-index H

Bradshaw

_________ ___________ _________

( 1958 ) A. tenuis F1 hybride A stolonifera

Frequentie verdeling van het aantal planten over de hybride

index H in vergelijkini met de door Bradshaw ( 1958 ) gevonden
waarden uit kruisingen.

Omdat maar drie ken.inerken bekend zijn om de hybriden

vegetatief' te herkennen ( Bradshaw,1958;Jansen,1951 ) en
twee daarvan mogelijk onbetrouwbaar zijn ( Bradshaw,1975 )

zijn er van de vegetatieve planten geen hybride indices bepaald.

Met voor hybrides geopende ogen is gebleken dat deze

veel meer voorkwsmen dan Jansen & 'Jachter ( 1940 ) deden
vemoeden:mogelijk zelfs in hoeveelheden als vernield door

Aston & Bradshaw ( 1966 ) en F3radshaw ( 1975 ).

Voor de bloeiende planteri die niet voor za.dwinning

opzj gezet werden werci de biomassa verdeling over de diverse

planten delen gerneten ( figuur 2 ),Hier valt de reductie van

de vege-tatieve voortplanting ( 5 en 3,fig. 2 ) bij een toe—

name van de generatieve productie ( 4,f'ig 2 ) op.
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Fig. 2 T24 H23

rhizomen

veg. deel
gen, spriijt

H5 H19

rest sprai-t 11111

Afkortingen: gst generatieve stolonen,H = hybride-index
veg = vegetatief,gen = generalief.

Figuur 2. Het percentage biomassa voor diverse planten delen

ten opzichte van het totaal voor bloeiende planten.

In Tabel III staa-t de verdeling van glauce enniet—glauce
typen over de kwelderpopulaties weergegeven,In de weide—

populaties kwarnen geen glauce o± twijfelachtige glauc—groene
planten voor,wel werd de kleur groen voor H en I donkerder
gevonden dan het groen van de overige populaties,
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Tabel III. De verdeling van de kleiiren glauc,glauc-groen

en groen over de kwelderpopulaties in aan-

tallen planten.

populatie glauc groen glauc/groen totaaii

W 11 11 3 25
P 12 10 3 25

NPZ 8 14- 3 25

Merkwaardig was het verschil in aantal bloeiende planten

tussen de kwelder— en de weidepopulaties:bij de kwelder

populaties bloeide er geen enkele plant en bij de weidepopiflaties,

uitgezonderd L,in totaal,de planten aange-tast door Epichloe

typhina ineegerekend,25.In de natuurlijke populaties van ieder

geval P,NPZ en L zijn wel lDloeiende planten aangetro±'±'en,

Op 15 juli 1983 werd de laatste telling van het aantal

scheuten per plant in het "random plot design" verricht.

Van de resultaten van deze telling werd gevonden dat de ru.vve

data niet voldoen aan de voorNaarden voor variantie-analyse

— Anovar — ( Little & Jackson Hills,1978 ):de populatie—

varianties bleken op 5% niveau signifikant te verschillen van

homogeniteit C c<o,OD, ;Bartlett's test;Camp'oell,

1967;Little & Jakon Hills,1978 ).

De oorspronkeUjke data,voor ieder resultaat weergegeven
door C de j- de plant van populatie i ),werden met een

worteltransformatie met continuteits correc-tie getransformeerd

tot dvJ4o.s C Little & Jackson Hills,1978 ).Van de getrans—

formeerde data worden weer de voorivaarden van NAnovaru onder—
zocht.

De populatie varianties van de getransformeerde data

werden op 5% niveau niet signifikant verschillend bevonden
I'

van hornogeniteit C q,0l;ooK<o,,o;Bartlett's test ).AD)I&T /
Ook bleek de verdeling van4 volgens de "Kolmogorov -

Smirnov one sample test" C iegel,1956 ) op 5% niveau nie-t

signifikant te verschillen van een normale verdeling

( Do,o8tt.<c,,,tc, ).Vervolgens werd getest of de gevonden
verechillen alleen het gevoig waren van de toeevoegde,dus
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popu.latie—effecten met "Tukey's test for additivity" ( Little
& Jackson Hills,1978 ).De gevonden P waarde ( 0,0007 ),met

vrij1ieldsgraon 1 en 133,voor "Nonadditivity" gaf,zeker op 5%

niveau,geen signi±'ikantie weer,zodat ook aan de voorwaarde

van "Additivity" werd voldaan.

Ale laatste voorwaarde waaraan volaan moet worden geldt

dat er geen verband nag bestaan tussen de gevonden gemidcleldes

en varianties C Tabel IV ).Hiervoor werd een correla-tie 00—

fficint gevonden van r = 0,894 C ),hetgeeii
signifikant is op 5% niveau ( df = 4 ).Little & Jackson Hills

( 1978 ) gaven aan dat bj kleine aantallen en signifikante

correlaties voorzichtigheid nioet word.en betracht met het toe—

kennen van een bepaalde beslissingswaarde aan die signifikantie.

Dit,gevoegd. bij het felt dat de verhouding tussen de hoogste

en laagste variantie sleohts 3,44 is,de ratio /t4weinig

correlatie vertoont met t ( 0,33 ) en S C 0,70 ) en boven—

dien de variantie—analyse ale statistische verwerklngsmethode

sterke voorkeur verdiend van'ege de P—tes-t,was reden on de

voorwaarde maar ale "aan voldaan" te besohouwen.

Tabel IV. Gemiddeldes en varianties van de popiflaties

voor de getrans'ormeerde data u( zie tekst )

van het aantal scheuten per plant op 15 juli 1983.

populatie D.
t

S;

curatio
T 4,946 1,875 0,379

1 5,728 1,345 0,235

H 5,920 1,706 0,288

NPZ 8,670 2,128 0,245

P 10,768 3,479 0,323

VT 11,013 4,593 0,417

Vervolgens werden de getransformeerde data volgens "Anovar"

procedure verwerkt in Tabel V.
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Tabel V. An.ovartabel van de getransformeerde data

van het aantal scheuten per plant op 15 juli 1983.

soort variatie d..f. SS MS F

thssen populaties 5 875,034 175,007 71
overige,onder—

verdeeld in

1.tussen blokken71
139

5

3

355,572

67,871
iT

2,558

13,574

—;--
6,3E

Totaa]. 144 1230,606

**sign. op 1% voor F

De populaties verschillen dus signi.fikant voor van elkaar,

aithans er zijn populaties die van elkaar verschillen,in

vergelijking met de overige bronnen van variatie.De blokken

verschillen ook signi±'ikant van de door toeval veroorzaak-be

variatie.

De vergelijking van glauce,glauc-groene en groene typen

ui-t de drie kwelder populaties ( n = 75 ),gegroepeerd als glauc

( n = 31 ),groen ( n = 35 ) — glauc—groen ( n = 79 ),geeft

een F = 0,0113,met vrijheidsgraden 2 en72:de verschillen tussen

glauc en niet-glauc voor is,zeker op 5,niet signifikant

voor het aantal scheuten op 15 juli.

Evenzo is geen signifikant verschil tussen door Epichloe

typhina aangetaste en niet aangetaste planten uit T voor

C F = 1,657 met df = 1 en 23:F < 4,28 ),voor het aantal scheuten

op 15 ju.li.

Daurentegen blct dat bloei wel een s±giiifikante invloed

uitoefent op I&,en this het aantal scheuten ( F = 28,499**met
df = 1 en 46 ).Vanzelfsprekend is de bloei alleen getest in de

populaties H en T,waarbij de door Epichloe typhina aangetas-te

planten tot de ±'unctionele niet bloeiers werd gerekend.De

geiniddelde waarde in H en T tezamen voor bloei is =

5,127 met n = 9 en s = 0,996 en voor de niet bloeiende planten

ti;= 5,478 met n = 38 en s = 2,238.Ook hier reduceert de

bloei de vorming van nieuie scheuten ( vergi. fig. 2 ).
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Net "Duncan's Multiple Range Test" ( Little & Jackson

Hills,1978 ) werd onderzocht welke populaties van welke

populaties signifikant van elkaar verechillen op 5% niveau
( Tabel VI ).

Tabel VI. Signifikante en niet—signifikante versohillen

tussen de zes populaties voor —wortel ge—

transforineerde aantal scheuten op 15 juli—volgens

Di.mcan's LIultiple Range Test ( Little & Jackson

Hills,1978 ).

Populatie T L R NPZ P W -

g 4,946 5,728 5,920 8,670 10,768 11,013

niet-signifikante

verschillen (os'L)

tussen populaties

verbonden met o.-

_
p

0- -0

We zien de populaties T en L,L en H en P en VT onderling voor

niet signifikant verschillen.Daidelijc is het verschil tussen

de weide populaties enerzjds en de kwelder populaties ander—

zijds.NPZ is duidelijk afwijkend van P en VT.

In figuur 3 wordt duidelijk dat de gevonden verschillen van

de populaties voor t ,de telling op 15 juli,niet alleen op

die datum,rnaar voor het merendeel ook op de vorige teldata

terug te vinden zjn.tn de fig-u.ur zijn ook die data ( )
via een worteltransformatie getransformeerd tot

(sterix geeft onderscheid weer tussen de andere teld.ata en

de laatste teldag ).
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11 .(

b.c

9•

18.0

7.0

6.. 0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

25/3 8/4 6/5 20/5 3/6 17/6 1/7 15/7
14 42 56 70 84 96 112

> tijd ( in dagen )

Pigu.ur 3. Verloop van de groei in de tijd ale met 95%

betrouw'oaarheidsinterval volgens:

(I ). \J(. .),?i-_—+),

In de laatste week van juli '83 is voor ieder individu

het totale spr.dtdrooggewicht bepaald.De ruwe data hiervan

bleken op 5% niveau niet signifikant norniaal verdeeld te zjn

( Kolmogorov — Smirnov,D = 0,1475;Siegel,1956 ).De data F
werden log—getransf'ormeerd volgens zL4x#i')de toevoeging

van de waarde 1 was toegevoegd am problemen met een gestorven

genotype C in T ) en negatieve uitkomsten te voorkomen

( Little & Jackson Hills,1978 ).De aldus getrans±'ormeerde data

waren wel normaal verdeeld ( D = 0,1043<0,1179,Kolmogorov —

Smiov ),maar de varianties varen niet homogeen C =

l4,348;O,Ol<p( 0,02;Bartlett's test;Campbell,1967;Lit-tle &

Jackson Hills,1978 ).In ieder geval n van de belangrijkste aan—
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.narnes voor "Anovar" is duo signifikant onjuist,vandaar dat

naar een andere testwijze word gezocht.

Als rneest ideale testwjze kwa de "Kruskal—'.Vallis H—test"

( Siegel,1956 ) naar voren:een rangtest waarbij aan ieder
resultaat een waarde wordt toegekend naar relatieve grootte

van dat resultaat in de totaal "van — laag — naar hoog - reeks"
voor alle data,met voor de laagste waarde een toegekende
rangwaarde van 1,de volgende waarde een rang\vaarde van 2,

enzovoort tot en met de hoogste waarde die een rangwaarde

krijgt van n.Als bj de transformatie de hoogste waarde relatie±'

de hoogote blijft,maakt het,meestal,weinig uit of voor de test

de ruwe data of do getransformeerde data worden gebrt.ikt.Voor

de spru.itbiomassa blijkt het inderdaad weinig uit te maken of

of worden getest ( bij 7.: komen slechts 3 keer dezelfde

waardes 2 keer voor op eon totaal van 139 ).TJit do test komt

een H-waarde,hier H = 18,601 ( O,001<p<O,Ol ) bij 5 vri:Theids-

graden.Er is duo ( tot op 1 niveau ) signi±'ikant verschil
tussen de populaties.

Vervolgens werd met de "Kolmogorov — Smirnov two sample

test" ( Siegel,1956;Canp'oell,1967 ) onder—zocht welke populaties

signifikant van welke populaties verochillen op 5 niveau.

Tabel VII laat zien dat 7 versohilt van P,T en NPZ;I verschilt

van T en do populaties P,H,1 en NPZ niet verochillen voor

Tabel VII. Signi±'ikante verschillen ( o=5 ) tussen do zes

populaties voor volgens Kolmogorov-Srn±rnov

C Siegel,1956;Campbell,1967 ).

H0 H1 D f=2 sign decision H result

W=L W>L 0.23091 — 2,4958 p.<0.3 accept W=L

W=H 7�H 0.36444

9

5,5597 p<O.l accept W=H

W=P W.>P 9/25 o'=0.05 reject >P
.W =T Vl>T 0 • 46833 — 10,743 p<O. 01 re j oct 7>T

7=NPZ 7>NPZ 10/2 5 10 o>0.05 reject W>NPZ

L=H L>H 0.2626 2,7308 pO.3 accept L=H

L=P L>P 0.2582 3,1201 p(O.2 accept L=P

L=T LT 0.3902 7,1251 p<O.O5 reject L>T

L=LTPZ L>PZ 0.2982 4,1619 p<O.2 accept L=NPZ—
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Vervoig Tabel VII.

11=1' H>P 0.1044 0.456 p<0,8 accept H=T
H=T H>T 0.2083 1.7857 p<0.5 accept H=T

H=NPZ HNTZ 0.2378 2.367 p<O.5 accept H=NPZ
P=T P>T 0.2283 2.5528 p<0.3 accept P=T

P=NPZ P).NTZ 4/25 4 o0.05 accept P=NTZ
T=NTZ T>NPZ 0.1467 1.054 p0.7 accept T=WPZ

VergeJJjlcing met Tabel VIII laat zien dat het verschil tussen

bet siguifikant gelijk zijn van L aan NPZ en het juist •tgiiifi-

kante verschil tussen I en T,het gevoig moet zijn van verschil

in verdeling — de Kolmogorov — Sinirnov testen zijn ook redelijke

testen voor verdelingsverschillen C Siegel,1956 ) — gezien
het lagere gerniddelde voor NPZ in vergelijking met T.

Tabel VIII, Het gemiddelde ,de rnediaan rned.z,het ge-

wogen ge]niddelde en de gewogen mediaan

gew.rned.xt(t'-i) voor de zes populaties als

parameters voor de totale spruitbiomassa.

parameter NPZ P P H I VJ

!. 0,3727 0,3856 0,3980 0,4042 0,4402 0,4650

med.z. 0,3664 0,3739 0,3870 0,3918 0,4044 0,4462

i' 1,3588 1,4300 1,5003 1,5363 1,7555 1,9174
gew.med,x* 1,3249 1,3654 1,4378 1,4649 1,5375 1,7938

Pigaur 4 laat het afwijkende histogram van T zien voor in

verge1jking met die van de andere populaties,Verder ge±'t ze

nog visueel de geconstateerde verschillen weer.

0.2
rel.

freq. 0.1

Figaur 4.
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Vervoig figuur 4.
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Piguur 4. Relatieve frequenties voor z. voor de zes populaties.

De kiasse breedte is 0,3 x/d.f. = 0,0115 .0,3 =

0,0035.De bovengrens van ledere kiasse wordt

26

L,z0.3

0.2

0,1

0.0

0.2

0.1

0.0

0.3

0.2

0.1

P,z..
13

NTZ,z..
13

0.2

0.1

0.0

0.4

T,z..
13

lii—
0.9 1.8

4

- >p



beschreven door p x\JS3/d.f ,met p—0,3k en en k EII

Tevens aangegeven het gemiddelde (—L-) en de

inediaan med.z (—'r—)'

De door E typhina aangetas-te planten uit T verschillen

niet eignifikant op 5 niveau van de niet-aangetaste planten

C 95 betrouwbaarheidsinterval van zjj met E.t: 0,4124 +

0,0727 tegen niet—E,t : 0,3796 ± 0,0667 met resp, n = 16 en 7 ).

Ret verschil tussen glauc C 0,4328 ± 0,0475 ) en niet-glauc

( 0,3971 + 0,0227 ) tilt de kwelder is onduidelijk,door het grote

verschil in variatie = 0,1295,n = 31 en 5nietglauc =

0,0746,n = 44 ).
Pigu.ur 5 laat het log-log verband tussen het gewogen

(' gedetransformeerde ) gemiddelde aantal scheuten per plant

) op 15 juli en het bepaalde spruit droog gewicht zien,

Opvallend is het sterke versohil in aantal scheuten tussen

kwelder en weide populaties in vergeliking met geringe signi—

fikante verschillen in spruitbiomassa,Piguur 5 geeft eigenlic

weer dat bij een bepaalde spruitbiomassa,de weide en kwelder

planten die biomassa versohillend over de plant verdelen:weide

planten in minder en kwelder planten in meer soheuten per plant.

Dit zou dan tot uiting moeten komen in verschillen in stolon—

dikte,bladbreedte of stolonlengte,Deze gegevens staan in Tabel 1X

als 95 betrouwbaarheidsintervllen. rond het gemiddelde onder

aaname van een nonnale of bia normale verdeling.
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Piguur 5,

1.0

zt

0.5

T NPZ. P

0
1.0 1.5 2.0

log ( gew. v ).
Het ver'oand. tussen en log (gew. yr ) voor de zes

populaties.Let op de verschillen tusseri .veide en

kweld.er populaties,

Tabel IX. Stolondiameters in mm,bladbred-bes in mm en

langste stolonlengtes in cm ale 95' betrouw—

laarheidsinteryaflen rond gemiddeldes: gem.+

•Stolondiameters en bladbreedtes

alleen van de 1loki:en I t/m III,

Tabel IX a. 1Veide populaties.

kenmerk T I —
interval n

H

interval n interval n

gem.stolon in mm 0,98±0,21 0,93±0,05 10 0,92±0,09 a
gem.bladbreedte in mm 2,95±0,36 33 3,45±0,17 30 3,27±0,24 33
gem. langste stolon

in• cm,

27,9±5,5 24 49,5±8,1 22 49,5±7,0 23
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Tabel IX b. Kwelder populaties.

keninerk NPZ p W

interval n interval n interval n

gein.stolon in mm 0,68±0,08 12 0,06±0,07 13 0,58±0,04 12

gein.bladbreedte in inn 1,91±0,13 36 1,75±0,10 39 1,87±0,09 36

gemn.langste stolon

in cm.

29,1±3,3 25 25,6±2,0 25 29,1±3,6 25

Opvallend in Ta'oel IX is het verschil tussn T en de andere

weide populaties voor het gemiddelde langste stolon.Hoewel

Bradshaw ( 1958 ) geen aanwijzingen vond voor negatieve effecten

op vegetatieve groel door Epichloe typhina,gee±'t Tabel IX daar

mogelijk een aanwijzing voor.Betrouwbaarheidsintervallen ( 95T )

rond de geniiddeldes van het langste stolon voor zowel de aan—

getaste planten ( 24,2 ± 4,1;:bij n = 16 ) als bij de niet asn-

getaste planten ( 39,8 ± 10,6;bij n = 8 ) laten ons zien dat

de beide groepen signifikant van elkaar verschillen ( het
ene dode exemplaar is wegens de onmogeljke indeling bij n

der groepen achter'iege gelaten ).Nogelijk bedoelde Bradshaw

( 1958 ) het "self mowin;" effect niet alleen voor de gene—

ratieve spruit maar ook voor de vegetatieve.

De Tabel IX bevestigt het verrnceden dat de kwelderplanten

de biomassa van de spruit meer verdelen in meer scheuten,met

signifikant kleinere stolon diameters,kleinere bladbreedtes

en,zeker t.o.v. H en L,1Li1der lange stolorien hebben an de

weideplanten,die ongeveer dezelfde spruittotaal biomassa

steken in ininder scheuten,met grotere stolen diameters en

bredere bladeren.Tabel X bevestigt datzelfde beeld.

Tabel X. Aantal
2e

en
3e

orde scheuten per stolon als ge—

wogen gemiddeldes &-.OS en 95% betrouwbaarheids-

intervallen voor de±t0025 s/./ff (z.=log(tot.ge—

wicht÷1))per stolon ult de gegevens van gemeten 5

langste stolonen.

kwelder
weide

en 2 orde
38 7,2
34 3,2

—4 e
v 3prde
S

0,6

.-*v n
38
30

z —t, S n
004L0,0005
0,0702—0,0094
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Van de planten ult de blokken I tim ITI is ook het

worteldrooggewicht bepaald.Er is tussen de zes populaties

-roor de wortelbiornassa op 5% niveau signifikant verschil

gevond.en ( Kruskal - Wallis,H=12,738,d.f=5;0,02<p<0,05;
Siegel,1956 ).Tabel XI geeft de 95% betrouwbaarheidsinter—

vallen voor de gemiddelde log getransformeerde worteidroog—

gewichten w=log C y+l )

Tabel XI. Voor de zes populaties van planten uit de

blokken I t/m III 95% betrouwbaarheidsin-ter—
vallen rond. als ±t0,025 . s/v'i.

Populaties W ± t0,025 .

T 0,3300 0,0768

W 0,3275 ± 0,0604
NPZ 0,3149 ± 0,0309
P 0,3127 ± 0,0699
H 0,2868 ± 0,0479
L 0,2396 ± 0,0373

We zien alleen populatie L signifikant van alle andere

populaties verschillen.Ook valt de merkwaardige positie van

T in het geheel ale weide populatie weer op.E]j het testen

tussen aangetaste en niet aangetaste planten werd op 5%

niveau geen signifikant versohil gevonden ( E. typhina - be-
trouwbaarheidsinterval rond = 0,3826 ± 0,0727 ( n=5 ) en
voor niet —door— E. typhina aangetas±e planten: 0,3413 ±

0,0670 ( n=6 ) ).
Voor glauce en niet glauce planten uit de kwelder werd

wel een op 5% niveau signifikant verschil waargenomen ( glauc
± t . s/J =0,2760 ± 0,0310 ( n=20 );niet glauc 0,3349±0,0378

( n=18 ) ).
In Tabel XII staan de 95% betrouwbaarheidsjntervallen

voor de wortel/sprait drooggewicht ratio voor verschillende

populaties,de categorien glauce en niet glauce kwelder—

planten en pianten uit T die wel en die niet door H. typhina

zijn aangetast,
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Tabel XII. Gemiddelde wortel/spru.itdrooggewicht verhou-

dingen uit de ruwe data van blokken 1,11 en III

met 95% betrouvibaarheidsintervallen ale

t .\Isnvoor de zes populaties en de

onderscheiden groepen glauc en niet glauce ult

de kwelder en wel— en niet door E. typhina

aangetaste planten ult T.

Populaties t . \Is/n n

L 0,4116 0,465 10

H 0,5325 0,2373 8

P 0,6480 o;1589 13

W' 0,6499 ± 0,2159 12

NPZ 0,7359 ± 0,1673 13

T 0,8644 0,1715 11

categorie ± t . v's/ri' n
kwelder—glauc 0,5919 0,1200 20

kwelder—nie± glauc 0,7750 ± 0,1503 18

T-E.typhina 0,7970 0,3118 5

T-niet E.typhina 0,9206 0,2575 6

L blijkt te verschillen van alle andere popuiaties,H blijkt te

verechillen van NPZ en T en zowel W als P blilken te verechillen

met T.De verschillen tussen aangetaste en niet aangetaste

planten uit T zi niet signifikant ( dode exemplaar telt hier

niet mee ) en al waren ze dat wel,het vreemde gedrag van T

ten opzichte van de andere populaties wordt daarmee niet ver-

klaard.Wel signifikant zjn de verschillen iussen glauc en niet-

glauce typen:de niet-glauce planten produceren relatief meer

wortelbiomassa.

Evenals bj het aantal scheuten per plant is ook bij de

ververking van de spraitbiornassa—data gevonden dat de blokken

5% signifikant van elkaar verschillen.Getest is z met de

Kraskal—Vallis H—test ( H=18,601;p<0,01 ) en dat is voor 5

vrijheidsgraden signifikant.In Tabel XIII staan voor de 95
betrouwhaarheidsjnterva1le voor d& b1okgemidde1de.
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Tabel XIII. Voor de blokgemiddeldes staan de 95% be—

trouwbaarheidsintervallen als t,025 • s/../

Bloknr. O.O25

I 23 0,3473 ± 0,0459
II 22 0,4430 ± 0,0472
III 22 0,4711 ± 0,0548
IV 25 0,3859 0,0475

V 23 0,4066 ± 0,0228
VI 24 0,4164 ± 0,0406

We zien dat blok III versohilt van I,IV,V en VT,dat blok

II versohilt van I en IV en dat de blokken VI en V verschillen

van I.Aan de geringe waardes van t . Si n valt a±' to leiden

dat ledere populatie dezelfde reactie in hetzelfde blok hee±'t

vertoond.Voor het aantal scheuten was jets dergelijks gevonden

(IL1.key's test for additivity" voor u;Little & Jackson Hills,

1978 ).

Zoals al is gebleken heb'oen maar weinig planten gebloeid

en kwamen alleen ut de populaties H en T bloeiende exenpiaren

in de proefopzet voort.Dit niaakte de waarde van eon diepgaande

studie naar en over bloei beperkt,vandaar ook de vri siinmiere

behandeling van do gevonden resultaten.

Het gemiddelde aantal generatieve stengels bedroeg aan

hot einde van do bloei 3,1 stengels per bloeiende plant.De

reproductieve periode begon op 6 juli 1983 en eindigde in de

periode 15 —19 juli,de eerste aren waren al rond eind juni

zichtbaar,Rond 11 juli bloei:Ien de meeste aren,De zicht'oare

duur van de mannelijke bloei voor 1 totale aar duurde ongeveer

4 dagen ( zie ook fig. 6 ).

Ala bij de meeste grassen bleek ook bj deze planten pro-

tandrie op te treden.Dit werci gesignaleerd in direk-te obser—

vaties:in een geopende bloom werden do helnihokken vrij snel

— sons binnen 5 mm. — leeg geschud,'.vaarij de spil ala een

uiterst eftectief tril— en schudechanisme werkte.Bloemen met
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voile of lege heimhoken bioken geen uitstaande,gespreide

starner to 'oezitten:de stamper was fimotioneel niet ontvankelijk

voor poflen;het kioveriger uiteriijk van gespreide stampers

dan van ongespreide stampers wees hier ook op.

Vergelijking van de curve van bioemen met een niet-ge-

spreide stamper' met do curve van Thloemen met een gespreid.e

stamper" uit figuur 6 — vooral voor de dagen 12 en 13 juli —

ieert dat eon aantai geopende bioemen,na eerst de ene da° de

helmhokken te hebben geiedigd,pas do voigende dag d.e stamper
gaat spreiden.Verder blijkt uit de dag 13/7 — met geen waar-

genonien "bloemen met voile heimhokken en dus ook geen nieuwe

Thioemen met niet—uitstaande stamper" — dat een gespreide

stamper siechts én dag gespreid bleef en daarna weer ging

siuiten.G-ezien bet verioop van de curve "bloemen met niet—uit—

staande stamper" iijkt die sluiting definitief.

De score van open bloemen met voile heimhokken in fig. 6

heeft moor een momentaan dan oem cumulatief karakter:een

bloem is dicht,gaat snel open,de heimhokken raken snei ieeg

en de bloom valt in do categorie "bloemen met niet—uitstaande

stamper".Uit doze score blijkt dat do bloemen zich openen

tucson ± 10.00 en .± 14.00 uur.Dit tijdstip van opengaan van

bloemen hee±'t mogeiijk jets to maken met do relatieve lucht—

vochtigheid en de stromingsactiviteit vai de iucht.Deze go—

dachte wordt ondersteund door hot niet opengaan van bioemen

op 13 juli ( fig. 6 ),een dag met een erg hoge reiatieve lucht—

voc hti gh e I d.
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Pigu.ur 6. Verloop van de bloei voor een deel van de pluirn van

T20 met 42 bloemen.Let op de korte periode van

ac-tivitej-t rondl2.OO u en let op de gegeven tijdstippen

van openbarstende helnthokken en het uitstaan ( ont-
vankelajk worden ?)van stampers.

Boven:gesloten bloemen (—+-),open bloemen met niet—ult—

ataande stamper (—.--).

Onder:bloemen met voIle helmhokken E--o--,open bloemen

met uitstaande stamper (--o--.Let op de schaal ver-

schillen op de verticale as.
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exp. 2 Het ploTdie niveau onderzoek van de populaties W,P,NPZ,

T,H en I.

De chromosomen waren door him groo±te,eigenlijk lengte,vrij

moeilijk te tellen.En type chromosoom was 2 keer zo lang als de

andere types,wat vaak voor warrige en moeilijk te reconstru.eren

situaties zorgde.De rwve data over het aantal chromosomen per

genotype staan vermeld in Ta1el XIV en in Tabel XV staan de rela—

tieve freguenties van het voorkomen van de gescoorde aantallen in

de verschillende populaties.

Tabel XIV. Aantal chromosomen voor versohillende genotypes

onder nimiraer per populatie.De mate van onzekerheid

staat aangegeven achter het aantal chromosomen

(. 0=absoluutzeker ).

Populatie W P NPZ T H I

W6 28±1 P14 28±1 NFZ55 28±1 T21 28±1

W10 28±1 P18 28±2 NFZ56 28±1 T17 28±1 1125 28±1 112 28±1

W5 28±1 P6 28±1 NPZ31 28±1 T24 28±1 H21 28±0 122 28±0

W21 28±1 P1 28±1 'TPZ13 28±1 T30 35±1 1127 28±1 113 28±1

W2 28±1 P16 28±1 NPZ6 28±1 T2 35±1 113 28±1 17 28±1

V118 28±1 P17 35±1 NPZ22 28±0 T7 35±1 H22 28±1 114 28±1

W4 28±1 NPZ1B 28± 1126 28±1 119 28±1

W15 28±1 1117 35±1 Lii 35±
H2l

35±1 Li 35±1

120 42±
L9 42±1

c—i,p.v. in coichicine ino—lroomnaftaleen gelegd:

resultaat wel juist.

x—door administratieve fout onder zelfde nuinmer,

wel verschillende genotypes.
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Tabel XV. Prequentie verdelingvoor de chromosoom aan-ballen

28,35 en 42 over de zes populaties,

Populatie

chroniosoom vY P NPZ T H L

aant al
28 8 5 7 3 —— .--—

35 1 3 ii i—
42

De populaties worden gegroepeerd tot kwelder en grasland en

deze -tweegroepen worden tegen elkaar getest op signifikante ver—

schillen op 5% niveau voor 28±2 en 28±2 met do "Fisher exact

probili-ty—-test" ( Siegel,1956 ).De uitkon-ist p=O,000043 is veel

lager dan =0,05,dus de weide populaties hebben signifikant meer
genotypes met meer dan 28±2 chromosomen dan de kwelderpopula-ties.

De bepaalde aantallen zijn te klein om eon uitsplitsing naar

zovel do verschillende populaties als de verschillende ploidie—

nveaus te icunnon testen ( Siegel,1956 ),

Voor do categorien kwelder,28±2,grasland,28±2 en planten>
28±2 is in Tabel XVI een vergelijking geiaaakt met behuip van 95;
betrouwbaarheidsintervallen tussen de voor de categorien gevonden
waardes van de getransformeerde spruitbiomassa en de getrans—
±'orrneerde aantallen scheuten U geteld op 15 juli.

Tabol XVI. Ploidieniveau vergeleken met spruit'biomassa als en
aantal scheuten ale ii,

categorie n ±t0,025 . s/vff ut0025
kwelder,28±2 13 0,4494±0,0775 10,3679±1,2327
grasland,28±2 9 0,4027±0,0710 5,7460±0,8835

>28±2 5 0,5138±0,2521 6,4420±2,843

Ret aantal waarnemingen n=5 in do categorie '>28±2" is te klein
om iets zinnigs over signifikante verschillen te zeggen.He-t lijkt

wel dat "grasland,28±2" signifikant kleiner is met dan ">28±2,
maar ook hierbij moet enige voorzichtigheid worden betrach-t:n=9
is in zo'n delicate si-tuatie aan de lare kant,Du.jdeljik is het
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versehil tussen "kwelder,28±2" en "grasland,28±2",maar dat

wisten. we al uit experiment 1.Het lijkt er niet op dat It>282u

met oc=0,05 signifikant een hogere waarde voor heeft dan
+ I,"grasland,28-2

exp.3. Dichtheidsafhankelijke effecten bij de verschiilende p0—

pulaties.

De gewogen totaaldrooggewichten van de spru.it per pot worden

in Tabel XVII ( Monoreeks ) en Tabel XVIII ( Mix—reeks ) als ge—

middeldes met standaarddeviaties weergegeven.Tabel XVIII wordt

gecom1eteerd met de gevonden waarden ult de liono—reeks voor

de dichtheid van 8 planten per pot.

Tabel XVII. Totale spniitbiomassa in g per pot voor de dicht-

heidsreeks 1,2,4,6 en 8 planten per 12 cm pot van

de flono—series als 'gemidde1de standaarddeviatie".

Populatie—

groep

kwelder weide

Dichtheid

d=1 2,172 ± 1,191 4,700 ± 1,820
d=2 3,788 ± 1,035 6,480 ± 1,134
d=4 5,106 1,244 7,281 ± 0,739
d=6 5,319 ± 1,036 8,884 ± 1,950
d=8 6,226 ± 0,832 8,342 ± 1,493

Tabel XVIII. Totale spru.itbiomassa in g per pot als per
populatie—groep kve1der of weide voor de dicht-

heden 2,4,6 en8 uit een totaal van 8 planten per

pot.De gegevens voor 8 op 8 planten per pot komen

uit de Mono—reeksen,de overige uit de Mix-reeksen.
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iidvoo
P
ope_0eP

groep

d=2 d=4 d=6 d=8

lcwelder 1,358±0,766 3,196±1,021 5,204±1,101 6,226±0,832
weide 2,834±1,219 6,219±1,25 6,9l3±1,34c 8,342±1,493

* 2 potten met 1 Alopecurusplant op een

totaal van 18 potten

% 3 potten met 1 Alopecurusplant op een

totaal van 18 potten

In figuur 7 staan naar Van den Bergh ( 1979 ) de gevonden

waardes uit Tabel XVIII grafisch uitgezet en is de "Absolute Yield"

per pot — de gesommeerd.e waardes uit Tabel XVIII voor iedere

dichtheidscomhina-tie — weergegeven.Tevens staan de standaar—

deviaties rond de gemiddeldes aangeduid,Voor de "Absolute Yield"

zijn ze bepaald uit: s (K+7)=Vard (K÷71)=VardK+VaIldW+2 cov(K,W) ,met

K voor kwelder,V voor welds en index d voor een bepaalde dicht—

heidscombinatie ( Canpbell,1967 )
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Figuur 7.
Absolute Yield/pot

in g drooggew.
10.0

1.

5.0

weide

k.:elder 100

0.75 1.00

0.25 0

< 3
relatieve diclitheid van

k,velder of weide in een pot

Figuur 7. Absolute spru.itbiornassa opbrengst voor de diverse

dichtheidsconbinaties met standaarddeviaties, X x

is kwelder, o o is weide en '————. is totale op—

brengst per pot.

In ±'igu.ur 8 staat het "R.elative Yield Totaal" ( RYT ) als
fimctie van de relatieve dichtheid uitgezet.RYT is het totaal van

de relatieve opbrengsten voor kwelder en weide voor een wille—

keurige dichtheidscornbinatie,Voor de relatieve gerniddelde opbrengst

staan de standaarddeviaties aangegeven.

De "relative yield" wordt berekend door de ratio gevonden

gemiddeldes lilt de ].lix—reeks per gemiddelde van Lono dichtheid 8

van dezelfde populatieg'oep te berekenen.De "relative yield"
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voor dichtheid 8 ( dus ult de Mono—reeksen ) is dus 1,de RYT
voor de conthinaties 0—8 en 8—0 dus ook ( 1 dan ),

Voor de tussen liggende conibinaties hoeft niet te gelden

dat RYT=1.Indien RYT <1,dan is er sprake van concurerende

interactie tussen de twee populatiegroepen,Als RYT=1,dan is er

netto geen sprake van versohil in reactie tussen de getes-te

groepen op elkaar ( Mix ) als inte:'n in elke groep ( Mono ).

Indien 1 <RYT <2,dan is er sprake van niche di±'ferentia-tie

C Van den Bergh,1979 ).

De gegeven standaarddeviatjes ( figu.ur 8 ) werden berekend

volgens SRY,d,x=1/nlx . de indices RY voor "relative

yield",d voor een bepaalde dichtheid uit Tabel XVIII en x voor
of de kwelder,of de weide.De srmbolen m en staan voor resp.
de "absolute yield" voor de I.'Iono,d=8 en s de standaardde-v-ja-tjed,x
uit Ta'oel XVIII.De standaarddeviaties voor RYT werden bepaald uit

5RYT , d ,K+,_VarRYT, d (K/mK+J/m..J)1/na TaIdK÷1/m VardI÷
2mKm COVd (K,W)
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Figuur 8.
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._,'., '_. —,
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relatieve dichtheid van
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.JO weide

0 kwelder
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Figuur 8. Relatieve biornassa opbrengst van spruit uitgezet

tegen de diverse dichtheidscombinaties, x X is
kwelder, o DjS weide,.-——.is RYT.Ook aangegeven

staan de standaarddeviaties,
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We z±en uit figuur 8 dat de iYT niogelijk in twee gevallen

versch±lt van. de waarde 1 en wel voor de tweedichtheidscornbjnatjes

0,75 kwelder en 0,25 weid.e en 0,50-0,50.In Tabel XIX staan voor

die twee combinaties 95 betrou.ibaarheidsintervallen voor RYT

berekend onder aannanae van een normale verdeling van RYT voor

ledere coinbinatie van dichtheden,

Tabel XIX. RYT-95 betrouwbaarheisintervallen als RYT ±

t0,025(18_1) 0 S/v'T
Dichtheids

Combinatie

RYT SRYT RYt±t . Ry1'fl' >1,°(=O,05

0,5 K+0,5 W 1,259 0,1999 1,259±0,0994 sign
0,75 K+0,25 VT 1,176 0,2199 1,176±0,1094 sign

De twee RYT waarden •blijken op 5 niveau signifikant groter te

zijn dan 1,hetgeen wijst op niche dif±'erentiatie ( Van den Bergh,

1979. ).

Figuur 9 a ÷ b geeft de toenaine van de gemiddelde totale

spruitbiornasna op1rengst bij toenemende dichtheid 'veer op analogs

wijze als de figuur 7 en 8.Iet daarIñj op het variahele gedrag

dat de a±'zonderlijke populaties vertonen ( fig. 9b ),voor lagere

dichtheden verklaarbaar door het geringe uit middelen van de

variatie bij kleine aantallen planten,Llerkwaardig is vooral he-t

gedrag van H bij juist de hogere dichtheden 6 en 7,dat voorlopig

nog niet verklaarbaar ±s.Vandaar dat naast de populatiegroepen

kwelder en weide de populatie H in figuur 9a is uitezet.

H lijkt in fignur 9a niet anders te reageren dan de weide als

geheel.De kwelder "relative yield" lijkt aan te geven dat de kwelder—

planten ,in tegenstelling tot de weideplanten bij 6 planten per pot,

de dichtheid,waarbij de totale spru.itopbrengst bij hogere dicht—

heden niet meer gaat toeneinen ( "carrying capacity" ),nog niet
hebben bereikt.Oni dat te controlerep staan in Tabel XX de 95

betrou.vbaarheidsintervallen voor de "relative 'rield" van d.e Mono—

cultures bij de relatieve dichtheid. 0,75.
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Tigutr 9a.

1,0

relative
yield/pot

0,5

rela-tieve dich-theid

( 1=8 planten/po-t )

Pigaur 9a. Relatieve spruitbiomassa opbrengst voor de fer-

schillende dichtheden uit de Mono-oui-tuurreks
voor weide (o- -o),kwelder (x— x) en H (+——-+)
en him standaarddevjatjes.
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Pigur 9b

Absolute

Yield./pot

9.0

7.0

5.0

3.0

1.0

Figuur 9b, Absolute spruitbiomassa opbrengst per pot voor

iedere diohtheid uit de Liono—cultuur voor zowe] de

populaties afzonderlijk als gecombineerd tot weide

en kwelder.De laatsten met standaarddeviaties,

Vleide
'1tot

):o— kwelder (

W:—--- ,P:—--,NPZ: —-—,H: ——i-,T: —----,i:—U.
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'Ja13el XX. RY-95% betrouwbaarheidsintervallen voor weide en

kwelder voor de mono—reeksen bij de relatieve dicht—
heid 0,75 als:RY ± t0,025(_1) .

opulatie
groep

s n RY ± t .

weide 0,234 9 2,366 1,065 ± 0,186
kwelder 0,166 9 2,366 0,854 ± 0,1275

We zien de kweld.er op 5% niveau signifikant van de weide,als ook

van RY=1,verschillen.H blijkt niet van de weide,maar net wel van de

kwelder te verschillen voor RY:het in deze alinea gestelde wordt

hiermee bevestigd.

Bij een terugblik op figuur 9 blijht dat het a:fwjkende gedrag van

H alleen veroorzaakt wordt door de lage waarde van H bij relatieve

dichtheid 0,75.Deze situatie lijkt sterk op de situatie voor d=1.00

bi.j IfPZ en P.Echter,in tegenstelling tot NPZ en P bij d=1.00,is H

bij d=0,75,na log transformatie — vanwege het waarschijnlijk niet

normaal verdeeld zijn van "Absolute Yield" ,moeilijk te testen met

n=9 - signifikant verschillend van het 95% betrouwbaarheidsinter-

val van het getransformeerde weide — data — gemiddelde ( 'Y:0,9377
± O,0812,H = 0,8385 ) en zijn NPZ en P niet verschillend van een-

zelfde 95% betrouwbaarheidsinterval rond bet getransformeerde data-

gemiddelde van de kwelder,d=1.00 ( K:0,7905 ± 0,0601,TZ=0,7426,
P=0,8379 ).

Thxidelijk is het,signifikante,verschil te zien tussen de weide

en de kwelder ( d=1.00,:V:0,9139 0,0667 en K:0,7905 ± 0,0601 )

in figuur 9b.

Hit figuur 10 blijkt net als uit figuur 9a dat bj d=6 in

ieder geval T en Ii de "carrying capacity" hebben bereikt,omdat

die curves de —3/2 richting in log-log verband tussen biomassa en
absolute dichtheid tussen d=6 en d=8 volgen.Bij hogere dichtheden
dan d=6 hecift groei sterite van plantendelen als bladeren of nog
afhankelijke uitlopers tot zelfo sterfte van do gehele plant,
met als uiterste consequentie het verdwien van genotypes,tot

gevolg ( Kays &.. Harper,1974;Harper,1977 ).De kwelder populaties

en H bereiken dat punt bij d=6 nog niet.Het vreenide verloop van de

curve van P moot worden toegeschreven aan de niet uitgemiddelde
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variatie bij kleine aantallen

1,
°''I
0,

Figuiir 10

— riohtingscoficint = —3/2

3 4 5 678910

_____

absolute dichthejd

van de Llono-cul-buur

Pigwir 10. Verband thssen diohtheid en hiornassa produc-tie

per plant als log-lou voor de zes populaties.
- - •W='—--',P8—----A,NPZ=t———t,T=o o,H—O----—-ti,L—x

In figuur 11 staa-t voor alle popula-ties een signifikant
lineair verband getekend,Vanwege het warme weer tijdens solnnhige

oogstdagen,moe-t aan het versgewicht niet te veel aandacht worden
geschonken,hoewei lijkt dat de kwelderplanten bij eenzelfde vers—
gewicht minder droge stof hebben geproduceerd dan de weide plan-ten.
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Figuur 11,

> tot versgew. In g/pot

L,r=0,77;n=15 **

T,r=0,90;n=15 **E
'12 H,r=0,79;n=15 ***

P,r=0,95;n=15 c*

verband tussen versgewicht en drooggewicht voor de

totale spruit opbrengst per pot.Voor iedere popu—

latie staat het verband getekend met de bijbehorende

correlatie cofficiënt en s±gnifikantie.Signifi—

kantie niveau's: O(=0,05 (* ), o(=0,01 (*),
o( 0,001 (**).

\Veide:—— ,iLwelder:

In de figuren 12a + b staan van de gevolgde genotrpes zowel

hot minst als het meest reagerende genotype op een verechillende

liotische omgeving weergegeven.Orndat de genotypes toevallig uit

dezelfde populatie ( L ) zijn,is de curve voor het populatie ge—

middelde voor beide genotypes gelik.De reactie op dichtheid uit ich

op een trendmatige afname van het spruitdrooggewicht.De reactie

op het biotische milieu toont zich door een afwijkende loop van cie

curve van het genotype met die van het gemiddelde.Deze afwijking

inoet dan niet te vinden zijn in de curve van hot totaal-spruit—
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gewictit van de pot waarin het gevolgde genotype heeft ges-taan:

dit is innners een aanduiding voor variatie in het abiotisch

milieu waaraan het gevolgde genotype onderhevig was.Piguur 12a
laat zien dat 115 bij d=O,25 een relatief zwakke concurrent en

bij d=0,5 en vooral d=0,75 een relatief sterke concurrent is,

de totale curve daarbij vergeleken met de totaalcurve van 129.

Dit genotype 129 geeft een veel gematigder reactie te zien en is

daarbij een ninder uitgesproken sterke of zwakke concurrent.

Figuu.r 12a

spruitdrooggew.

Figu.iir 12b

Pigi.ur 12a. Gedrag van 115 onder

verschillende dichtheden (—).

Een hogere geiniddelde spruit-

opbrengst dan de sprait op-

brengst van 115 duidt op het

voorkomen vani 3terkere con—

currenten.Gemiddelde sprait—

opbrengst per plant=

Totale spruitopbrengst=o—--——
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Figuur 12b. Gedrag van 129 onder

versohillende dichtheden (+

129 vertoont hetzelfde gedrag

als de gerniddelde spru.itop-

brengst per plant (. .)
Totale pruitopbrengst= o-----.
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Discussie en Conclusies

expi. Strategie proefopzet.

Ret is merkwaardig dat geen der kwelder planten,noch planten

uit I tot 'olooi zijn gekomen.Het is duidelijk een effect dat zich

ook in do bloeiende populatie H manifesteert;in H bloeit nog niet

do heift van het totale aantal planten.T is moge1ik de enige uit—

zondering met 18 van de 25 planten,die aithans potentieel tot

bloei zijn gekomen,maar waarvan or 16 zrijn aangetast door Epichloe

typhina.Vreernd is ook dat zowel in de kwelder ( NPZ,P ) als in

de weide ( I ) loloeiende planten zijn gevonden.TJit de groeicurve

van figuin' 3 1Ujkt een mm of meer exponenti1e,maar in ieder

geval niet verzadigde groei en ook werden bij de planten geen tekenen

van enig nutint gebrek gesignaleerd.

De geconstateerde hybrides bij de bloeiende planten doet ver-

moeden,dat veel planten uit de weide hybride eigenschappen ver—

tonen.Tnderdaad zijn in de omgeving van Haren en 1ropswo1de,zowe1

als in de wegberni in het Iauwersrneergebied,als in Loonen ter plekke

vee1vu1ig hybriden waargenomen,als ook in bet G-ronirgse Herbarini.

Ret is gebleken dat bloel de vegetatieve groei en met name do

investeringen in stolonen reduceert ( blz. 21 en fig. 2 ).

De bloom bloeit bia zeker protandrisch en is voornaaneljk

geopend tussen 10.00 en 13.30 uur tijdens droge en zonnige uren

( blz. 33on34 ).De helmhokken zijn bij het opengaan van do bloem vrij

snel leeg:de thmne spil ( steeltje ) waaraan het bloempje is be—

vestigd trilt bin het geringste zuchtje wind.Een eenmaal geopende

bloem kan zich waarschinnlijk een aantal keren sluiten en heropenen.

Dit gebeurt voornamelijk over een periode van 2 dagen.De meeste

stampers gaan na het eerste opengasn pas de volgende dag uitstaan

en worden misschien,waarschijnhijk,dan pas ontvankelijk.

Do aantasting van planten door Epichloe typhina heeft geen

effect op het aantal gevormde scheuten,het spruitdrooggewicht en,

met enig voorbehoud,het worteldrooggewicht. ( blz 21,24,39 ).Wel
e

heeft E. typhina een negatief effect op de 1 orde vegetatieve

stolon.lengte ( blz 26 ).Bradshaw ( 1958 ) vond juist wel signifikante

toename van het aantal scheuten door H. typhina.Nisschien gebeurt
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dit indirect door het "self—movingtt--ef±'ect ( Bradshaw,1958 ) en

waren de ingezette planten nog niet groot genoeg C eigl.:de meeste
1e orde stolonen nog niet lang genoeg ).

De kwelder planten vormden signifikant meer acheuten van

ininder bioniassa,met smallere bladeren en geringere 1e
orde stolon

diktes — ook gevonden door Aston & Bradshaw ( 1966 ) — dan alle

weide populaties.( Tabel IX en X ).Voor H en L zijn ook de lengtes

van de
1e

orde stolonen signi±'ikant langer dan die van de kwelder

populaties.T is afwi.jkend vanwege de aangetaste planten.

Voor de totale spru.it—biomassaproductie is er geen onderscheid

te inaken tussen weide en kwelderplanten.Vel zijn er verschillen

tussen de populaties gevonden.W bleek signifikant meer te pro—

duceren dan P,T en TZ en I bleek te verschillen van T C blz.24 en

25 ).G.ray & Scott C 1980 ) vonden voor planten van de wat hogere

kwelder relatief hoge opbrengsten.Of 71 ook hoger lag dan NPZ en P

is niet bekend.Het verschil tussen T en I is nie-t alleen te wijten

aan een verschil in grootte,maar ook in verdeling:T kent een re—

latief hogs frequentie voor de inodale kiasse ( blz. 25 en 26).

Het wortel—gevicht van I was veel lager dan die van alle

andere populaties C blz. 30 ).L bleek ook van alle andere populaties

te verechillen voor de wortel/spruit drooggewicht verhouding en H

verschilde hiervoor van NPZ en T,T bleek ook hier een vreeinde

positie in te nemen met de hoogste waarde voor de wortel/spruit—

verhouding en I en H met de laagste waarden ( blz.31 ),

Alleen in de kwelder kwamen glauce planten voor.Niet-glauce

planten produceerden meer wortelgewicht dan glauce planten,die

ineer spruLt-bioraassa produceerden en daarinee dus ook een lagere

wortel/spruit verhouding hadden dan de niet-glauce planten.De

hogere variatie in hetzelfde milieu voor spruitbiomassa bij de
glauce planten ( blz. 27 en fig. 13 ) doet vermoeden dat de glauce

typen zout toleranter zijn dan de niet-glauce typen,inimers als de

grenzen iroor de zouttolerantie worden bereikt,is er minder raimte

en tjd in oecologische zin om te overleven.Ook de wortel/spru.it

verhouding C Tabel XII ) lijkt te bevestigen dat de niet—glauce

planten in de kwelder reageren alsof ze met mneer moeite,dus

relatief een grotere,stress inoeten tolereren dan de glauce mdi—

viduen.Zouttolerantie proeven als gedaan door Ahmed & Wainwright

C 1977 );ozema & Blom ( 1977 );Ahned,7ainwright ?c Stewart ( 1981 )
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en Wu C 1981 ),met inachtneming Van het bestaanvan glauce en

niet—glauce typen lcunnen hierover uitsluitsel geven..1ogelijk echter

moe't d.e oplossing gezocht worden in de glauce kleur en is deze

gevoig van een verschil in de waslaag in vergelijking met niet-

glauce typen ter bescherniing tegen overstuivend zoutwater

( Abmeci &VJainwright,1976 )

Figuur 13.

4glauce ,n=31

niet—glauce ,n=44

0 0,1 0,3 0,5

)Z

Figuur 13. Standaarddevia±ies rond de geiniddeldes van z..

voor glauce en niet-glauce kwelderplanten.

Er is op gewzen dat alle populaties in alle blokken wel
dezelfde reactie hebben vertoond,jnaar dat er toch signifikan-te

versehillen voor zowel het aantal gevormde scheuten als het spru.it—

drooggewicht zijn gvonden.Blok III bleek een hogere opbrengst
te kennen dan de blokken I,IV,V en VI,terwijl blok 11 een opbrengst
hoger dan I en IV heeft opgeleverd.Ujt bijlage V blijkt dat de
blokken IIT,V en VI door omstandigheden anders gelegen zijn dan
1,11 en III en mogelijk meer werden beschaduwd door bomen.Stonden

+de potten in blok I — 30 bij 30 cm,in blok III bleek dat ongeveer
30 bij 40 en in blok II daar ergens tussen in te zijn,een gevoig

van de werkwijze eerst blok I a±' te werken,vervolgens blok II daarna

blok III,enzovoort,enzovoort.In aansluiting bij Little & Jackson
Hills ( 1978 ) moet worden geconstateerd dat het zeer wenseljk is
de blokken zo gelijc en zo dicht mogelijk bij elkaar gelegen op te
zetten,
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exp. 2. P1odie niveau onderzoek.

En de weide populaties komen tetrap1ode,pentap1oTde en hexa—

p1ode planten voor in ongeveer de ordes van grootte ale Bj5rkman

( 1954- ) had gevonden.In de kwelder is slechts 6n pentaplod

exemplaar geconstateerd.

Stuckey & Banfield ( 1946 ) vonden voor veel hybriden a±'-

wijkende chrornosoorn aantallen.De onzekerheden in dit onderzoek zijn

in de meeste,zo niet alle,gevallen veroorzaak-t door de moeilijk

onsleutelbare ligging van de chroinosonien.Bij eon aantal keren tellen

( verschillende cellen ) word vaak zowel 46n chromosoorn te kor-t

als én te veel geteld,een onzekerheid dus van n chrornosoom.

Ret biomassa verschil tuseen de tetraplode weideplanten en

de penta— en hexaploide plan-ten is inisschien reel,maar kan ook
goed verklaard worden met de kleine aantallen vaarop het versohil

is gebaseerd.Het aantal scheuten is niet signifikant verschillend

gevonden.Zolang metingen gebaseerd op grotere aantallen dit resp.

niet bevestigen dan wel ontkennen,blijft van kracht dat er geen

morfologisohe versohillen zijn gevonden tussen de normale tetraploid

en de pen-ta- en hexaploTd C Stuckey & Banfield,1946;Bjt5rkman,

1954 ).Voor het bepalen van die grote aantallen is het aan te

bevelen voor A. stoloni±'era eon succes zekere scoringsmethode te

gebruiken.De gevolgde methode gaf vaak geen resultaat bij gebrek

aan delingen in do worteltopjes.

exp, 3. Dichtheidsafhankelijjke effecten bij verschillende popula-ties.

Ret verband tussen drooggewicht en versgewicht is lineair.

Mogelijk hebben de kwelderplanten een relatief hoger vochtgehalte

dan de weideplanten.

leder afzonderlijk genotype vertoont een imieke reactie op

een bepaald biotisch milieu.Deze reactie kan zorgen voor een re—

latief sterke concurrentie positie in een zwakker concurren-tie—

veld,een gelijkwaardige positie in eon gelijiunatig veld,een neutrale,

intermediaire positie in een sterk verdeeld veld of een zwakke

concurrentie positie in een sterker concurrentie veld.Het lijict
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zirmig in onderzoek individuen te gaan volgen.

Er is signifikante aanwijzing voor niche differentiatie

onder de proefornetandigheden tussen de kwelder en de weideplanten.

Tendele is dit misschien een schijnef±'ect,omdat bij een dicht—

heid van 6 :planten per pot en niisschien zelfs nog bij 8 planten per

pot voor de kwelderpopulaties en H de "carrying capacity" niet

wordt bereikt ( fig. 9a,9b en 10 ).Een nog hogere dichtheid

per 12 cm pot in de Mono—dichtheidsreeks en voor de totale dicht—

heid voor de dichtheidscoinbinaties in de Mix—series wordt aan—

bevolen.Gedacht word-b aan een dichtheid van 9 of 10.

Een andere mogelijke oorzaak voor niche differentiatie is het

voorkomen van hybrides in de weide—populaties van A. tenuis x

stolonifera.Zo'n hybrids wordt naeliik geschikt voor een inter—

mediair milieu ( Andreas,1967 ) en de hybrids kan dan beide ouders

uit een dergelijk milieu verdrijven,mi-ts vegetatieve voortplanting

in een dergelijk populatie—systeem ( Andreas,1967 ) een belangrijke

rol in de reproductie verralt ( Bradshaw,1958 en 1975 ).

Het voorkoinen van een hybride in he-b populatie systeem kan

de niche ruimte voor de populatie verljreden.Dit kan ook hier he-b

geval zijn,als er al geen sprake is van versmalling van de niche-

breedte bj de kwelderpopulaties ten gevolge van he-b ui-b selecteren

van niet zouttolerante individuen onder invloed van zout.De ge—

vonden curves uit figaur 8 la-ben voor de kwelderpopula-bies sen

lineair i.p.v. hol verband zien - waarrnee terverkiaring van de

hier gevonden niche differentiatie de mogelijke niche—breed-be ver—

schillen tussen glauce en niet—glauce typen ( fig. 13 ) —,terwijl
de curve van de weidepopulaties duideli5k bol is.Deze he'oben een

bredere niche dan de kwelderpopuiaties ( nicheK Cniche ).

Totaalbeeld.

Of er ook sprake is van r— en K—selectie tussen weide- en

kwelderplan-ben is nog onduidelijk,iiamers deze theorie gaf bovenal

voorspellingen voor generatieve eigenschappen.Die zijn in het

experiment niet genoeg gevonden ( weinig bloei ).71e1 zijn ver—

schillen gevonden voor de vegetatieve voortplanting:de kwelder—
planten hadden meer en kleinere scheuten en de weideplanten
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ininder en grotere.Bovendien is er verschil in relatieve ouder—

doni:het anta1
2e

en
3e orde scheuten bij de kwelderplanten is

signifikant groter dan die van de weideplanten ( blz. 29 ).

Nu is do scheut zowel de eertheid van vegetatieve voortplanting

als de eeneid van groei.Een typisch kenmerk van de scheut van

een plant kan dus niet alleen gezien worden als een aanpassing

voor vegetatieve reproductie xnaar ook ale een aanpassing voor

effectieve groei.De lengte van een 10 orde stolon bjvoorbeeld,

f-anctioneert in inlandse.situatie zowel ale een iniddel omver-.

spreiding naar nieuwe habitats te bevorderen,als ook oni de over-

levingskansen onder inimdatie te vergroten ( Aston & Bradshaw,1966 ).

Eon ander probleem is dat selectiedriik op vegetatieve voort-

planting niet gemakkeli.jk leidt tot voorspelling voor die vegetatieve

voortplanting volgens de r- en K-theorie.In tegenstelling tot

generatieve voortplanting met een groot risico van falen verdeeld

over een groot aanta]. eenheden met relatief lage investeringen,

wordt bij vegetatie voortplanting gedacht aan voor do ouderplant

grote en continue investeringen va energie en nutrinten ( Harper,
1967 ).Echter,als er sprake is van groene,vegetatieve voortplanting—

structuren,zoals bij A. stolonifera L.,is er zeker ook sprake van

energetische baten uit de dochters van de ouderplant:een dochter

is ook in toenemende mate steeds minder afhankelijk van de oucler—

plant ( Fetcher & Shaver,1983 ).Deze afhankelikheid zal sterker

zijn en langer dur'm naarrnate de onistandigheclen ong-unstiger zijn.Dlt

betekent een zekerder juveniele overleving,maar heeft mogelijk ook

negatieve conseciuenties voor de adulte overleving ( Fetcher &

Shaver,1983 ).En dit flu heeft gevolgen voor de voorspelling voor

hot vegetatieve aandeel in de totale reproductie volgens theorie,

Toch lijict het erop dat de gevonden grotere aantallen,kleinere

scheuten en de relatief snelle vegetatieve reproductie hot gevoig

is van r—selectie.Er moot direct aan worden toegevoegd,dat dit

ook een gevolg kan zijn van de aanpassing van de plantvorm aan zout,
inundatie met zoutwater of straffe wind,

Bovendien blken de uitkomsten van de experimenten nogal

athankeUlk te zi-l van de omstandigheden waaronder een proef is

uitgevoerd:vergelik daartoe de spruitbiomassa producties van de

kwelder en weide ult exp. 1 met die uit exp0 3,de weideplanten
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produceren in die 1a.tste proef veel nieer biomassa,Voor het echt

aantonen van r— en K—selectie moeten planten ult beide groepen in

elkaars situatie worden geplaatst en getest worden op de belang-

rijkste factoren van sterfte:zout of competitie.

Zowel het vinden van behoorlijke aantallen penta- en hexa-

p1oden als het voorkomen van hybriden duidt op sterke vegetatieve

voor-tplantin,g in de weide milieus:beide groepen zijn in hoge mate

steriel( Bj5r1nan,1954;Bradshaw,1958 ).

1 G-econcludeerd moet worden dat er te weinig bekend is over

.Agrost±s stolonifera 1. om uitsluitsel te kuirnen geven over het

al dan niet r— en K—geseleoteerd zijn van resp. de kwelder en de

weidepppulaties,maar dat dit mogelijk wel bestaat ten aanzien van

vegetatieve voortplanting.Het is witse1ijk dat bjj verdere studies

onderscheid wôrdt gemaakt tussen glauce en niet—glauce typen van

de kwelder met de verwachting dat de niet-glauce typen zich meer

als r—geselecteerd zullen gedragen dan de glauce typen.

2 In de weidepopulaties komen 15 tetraploTde ( 4n=28 ),7

pentaploTde ( 5n=35)en 2 hexaploTde genotypes voor op een totaal

van 24 planten.In de kwelder kornen 20 tetraplo!de,geen hexaplode

en 1 pentaploTde plant voor.Er zi tussen de plodiegraden geen

duidelijke rnorfologische verschillen gesignaleerd.

3 De geconstateerde niche differentiatie kan zowel een gevoig

zijn van het missohien nog niet bereiken van de "carrying capacity"

door de kwelderpopulaties en 6n weidepopulatie ( H ),de in de

weidepopulaties voorkomende hybriden als van de in de kwelder—

populaties voorkomende glauce of niet—glauce typen.De weide-

populaties produceren onder deze omstandigheden meer biomassa
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Sunnnay.

Populations of Agrostis stolonifera from the saltmarsh and

old. pastures were studied for life—history strategies as described

in the r- and K—theory ( MacArthur & Wilson,1967;Gadgil & Solbrig,

1972 ).Samples from these populations were studied in a "Random

Block Design" ( Little & Jackson Hills,1978 ) especially for the

shoot biomass production and the number of tillers per plant.Also

the distribution of the tetraploid,the pentaploid and the hexa—

ploid. in the sampled populations were recorded.Bj5rkman ( 1954 )

showed the existence of the pentaploid and hexaploid in rather

large ntnibers compared with the normal allotetraplold.The competit-

ion characters of the saltmarsh— and old pasture populations were

tested in Mix— compared with Monocultures.

The common nature of the hybrid A.tenuis x stolonifera in

A, stolonifera populations was shown.Aston ( 1962 ) and Bradahaw

( 1958,1975 ) have given the same result for pasture populations.

In the saltmarsh—populations different colourtypes were

noticed:glauc and green.The green plants showed much less variation

as the glauc ones did.It is suggested that the green plants in the

saltmarsh are slightly more r—selected types as the glauc ones are.

It is concluded there is too little information about A.

stolonifera to arrange the results of the studied saltmarsh and

pasture populations in the predictions by the r— and K—theory.

In the old pasture populations 15 tetraploids,7 pentaploids

and 2 hexaploids were found,in. the saltmarsh 1 pentaploid on a

total of 21 plants.No morfological differences can be made sure

between the different polyploids.

The shown nichedifferentiation between saltmarsh and pasture

populations can either be a result of not reaching the carryii.g

capacity for the saltmarsh-populations and one pasture-population

or the in the pastures existing hybrids or the existence of colour—

types in the saltmarsh.The pasture plants produced under the

experimental environment the most biomass.
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Bijiage II Zuidlaarderveen.
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Bijiage III. Himzedal.

Oude verveningsgebieden van de Himze grenzen aan het grote

hoogveengebied.Op een zandrug de half veenkoloniale

nederzettingen Zuidlaarderveen,Oud-Annerveen,Spijkerboor

- op een zandkop aan de Hunze —,Nieuw Aimerveen en Eexterveen.

Uit Vlieringa ( 1976 ).
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