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äjaenvatting Hoofdstuk 1

Ver1oop van het zaadkapitaal over het jaar en de relatie tussen het
zaa.dkapitaal en de vegetatie.

In vijf graslanden aan het An1or Diepje is in proefvlakken van

25 n2 het zaadkapitaal bepaald in negen monsternames over een jaar.
Dèze graslanden vertegenwoordigen een reeks met oplopend aantal jaren
veTsohralend beheer. Door dit verschralend beheer komen soorten in de

vegetatie die verdwenen waren nit veel percelen door het landbouw—

kundig gebruik in de afgelopen tientallen jaren. En van de vragen

was of deze soorten zich kunnen hervestigen uit aad dat van het

vroegere voorkomen nog in het zaadkapitaal aanwezig is.
Doelstelling was inzicht te krijgen in het verloop van het

zaadkapitaal over het jaar, de soorten op basis hiervan in te delen
volgens het schema van Grime ('1979). Er is in drie lagen gemonsterd
(0—2,2—4 en 4—6 cm. diep) om extra informatie te krijgen over de
levensduur van het zaad. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen
van de soortsanenstel1ing van het zaadkapitaal is een deel van de

monsters birmen gezet, een deel buiten en is een deel gestratificeerd.

Er zat veel variatie in het aantal zaden per monstername per

grasland. De resultaten van de drie kieinregimes leken sterk op elkaar.

Slechts bij enkele soorten waren er duidelijke verschillen. Be meeste
gevonden soorten hebben langlevend zaad (persistent seedbank, Thompson
& Grime, 1979). Verder onderverdelen van soorten kan vaak niet door
variatie in het verloop of klein aantal gevonden zaden.

Be relatie met de vegetatie is op soortanivo bekeken. Er zat
vrij veel variatie per soort in de hoeveelheid zaden per procent

bedekking over de versohillende percelen. Bij veel soorten zat in de
monsters van perceel 464 het kleinste aantal zaden per procent bedekking.
Bit is het perceel dat het kortste in verschralend beheer is en veel
soorten hebben zich liter pas gevestigd of sterk uitgebreid. Z1J moeten
nog een zaadkapitaal opbouwen. Er zijn maar weinig soorten wel. inde
vegetatie maar niet in het zaadkapitaal gevonden. Andersom kwam wel
vaak voor, zij het dat van die soorten meestal maar enkele zaden werden

gevonden. Duidelijke gevallen van soorten die niet in een grasland

voorkwamen, zich er door het verschralend beheer wel zullen vestigen
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en dit vanult het oude zaadkapitaal kunnen doen, zijn Met gevonden,

Ondanks dat de meeste soorten een blijvend zaadkapitaal hebben, zijn er
na tiental].en jaren af'wezigheid van de soort in de vegetatie weinig
tot geen zaden meer over.
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S.meivatting Hoofdstuk 2

In een vijf-tal uit hogs kultuurdruk genomen peroeln lange het

A.lorö.iepje in Drente, die een reeks vormen ten aanzien van het

a.nial jaren dat door Staatsbosbeheer sen versobralend. beheer word.t

tc,egepast, zijn in een zaaiexperiment een aantal soorten geThiro—

du.oeerd. die in de loop van de suocessie in deze graslanden ver—

w.cht worden, Ten tijd.e van het experiment waren de percelen voor

ht eerste jaar, 4, 10, 15 en 30 jaar in beheer. Bij het experiment

i naar kieming, handhaving en vestiging in relatie tot de struic—

-tui.u van de versohillend.e vegetaties en zaadeigensohappen van de

geThtrod.uceerd.e soor-ten gekeken. De invloed. van devegetatiestruk—

tuiir werd. bepaald. door naast in d.e bestaande vegetaties eveneens in

kortgehouden vege-baties en kunatmatige gaps in te zaaien.

Op één soon na bleken alle ge!ntrod.uoeerde soorten in staa-t

tot kieming, sen aantal pas nad.at een s-tratificatie of narijpings—

periode daaraan was vooraf gegaan. Monocotyle soonten met langle—

vend zaad kiemclen uitsluitend in de kunetma-tige gaps, de overige

soorten eveneens in bestaand.e en kontgehouden vegetaties, ook in die

percelen waar de soorten in de vegetatie (voiwaseen of ale kiem—

plant) of het zaadkapitaal niet voorkwamen. Zaadverspreiding lijkt

this een knelpunt voor de introduktie van nieuwe soorten.

Naarmate de percelen langer in beheer waren werd de struktuur

van tie vegetatie opener en cUt had op de kieming van vrijwel alle

soorten een gunstig effekt, al bleven de kiemingepercentages in

bijna alle gévallen laag. Door de vegetaties kort te houden of

volledig te verwijderen werd de kieming vande meeste soorten beter.

Hndhaving van kiemplanten in de bestaande vegetaties bleek

in verband te eiaan met he-b zaad.gewicht. Soorten met zwaardere

zaden wisten zich beter en over langere tijd. te handhaven, maar dat

betekend.e niet dat ze in de bestaand.e vegetaties ook tot vestiging

kwamen. Dii gebeurde sleohts in een enkel geval.

De meeste soorten bleken voor veetiging (tot bloei. komen en

zaatizetten) aangewezen op de kunstmatig gekreerde gape, zowel in

peroelen die kort ale lang in bebeer waren. Op grond hiervan lijkt

bet aannemelijk dat vestiging van nieuwe soorten in dli soon vege—

ta-bies bijna uitsluitend. mogelijk is ale open plaatsen in de vege—

ta-tie ontstaan. Naast de noodzakelijke zaadaanvoer zijn tie kiemings—

en vestigingefase due eveneens kritieke fasen in de successie van

dJ.t soort grasland.vegetaties.
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Inleiding.

Een van de laatste resten van het grote aantal oorapronkelijke
beekdalen in Noord—Nederland vormt het stroomdal van de Drentse Aa.

Beheerder Staatsbosbeheer is door aankoop van gronden langs de

Drentse Aa en haar zijbeken in staat geweest een deel van de oor—

pronkelijkc bookdal vogetati9o t bhoudn.. On to+ rp rk1e
plaatsen teruggedrongen vegetaties een groter verspreid.ingsgebied te

geven worden nieuw aangekochte percelen verlost van de hoge kultuur—

druk tengevolge van het intensieve agrarische gebruik. Door een ver—

schralend beheer toe te passen, bestaande uit het én of meerdere

malen per jaar afvoeren van in de vegetatie vastgelegde nutrinten

door hooien of door begrazen hoopt men op een uitbreiding van het

areaal van de oorspronkelijker vegetaties ten koste van vegetaties

van intensief gebruikte graslanden.

Het An1ordiepje is een zijbeek van de Drentse Aa. Langs de

oevers van deze beek bevinden zion naast het reservaat De Burgvallen

(perceel 1370), dat sinds 30 jaar in beheer is,een aantal percelen

die korter in beheer zijn. Het onderzoek is uitgevoerd in de percelen

854, 1376, 1378 en 464, die respektievelijk 15, 10, 4 en voor het

eerste jaar in beheer waren ten tijde van het onderzoek in 1983. Ook

is van hat reservaat gebruik gemaakt. In een aantal van deze percelen

wordt met permanente kwadraten de ontwikkeling van de vegetatles over

een aantal jaren gevolgd (zie o.a. Brands et al, 1980). In de eerste

jaren van het beheer zijn de ontwikkelingen in de vegetaties vergeliik—

baar. Na langere tijd treedt differentiatie op door verschillen binnen en

tussen de percelen wat betreft ligging, vochtigheid, kwel, beheer en

dergeli jke.

De ult de vegetaties verdwenen soorten zullen op de een of andere

manier daarin terug moeten kunnen karen en dat zal in de meeste ge—

valleri door midde]. van zaad zijn omdat vegetatieve uitbreiding per

jaar maar korte afstanden overbrugt. In een aantal gevallen zou hat

zaad van vroegere soorten zich nog in een persistente (blijvende),
van een vroegere vegetatie afkomstige zaadbank kunnen bevinden

(Thompson en Grime, 1979; Roberts, 1981). Veel hooilandsoorten ech—

ter hebben zo'n blijvende zaadbarik vermoedelijk niet en veel rileuwe

soorten ontkiemen uit zaad dat van elders is aangevoerd (Bakker, 1983)
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Zu].ke soorten zijn voor hervestiging in de eerste plaats afhankelijk
van de verspreiding van hun zaad. Uit zaaiproeven blijkt dat een aan—
tal te verwachten soorten, dat niet in de vegetatie of het zaadkapi—
tal voorkomt, wel ontkiemt en tot bloei komt (Bakker et al., 1980)
Dat zou kunnen betekenen dat het door Miles (1979) en Harper (1977)

beschreven iminigratieprobleem bier de grootete barrire vormt.
Over het algemeen bestaat er een versehil tussen soorten die

zich in het zaadkapitaal bevinden en het voorkomen ervan in de vege—
tatie (Thompson en Grime, 1979). GedeelteliJk komt dit doordat zaad in
kiemrust is, gedeeltelijk omdat gekiemde individuen zich in de vege—

tatie niet kunnen handhaven. De vegeatiestruktuur blijkt hierop van

grote invloed te zijn (Ferner, 1978; Bakker et al., 1980). Miles

(1979) en Rabotnov (1978) vinden als belangrijkste doodsoorzaak van

kiemplanten de kompetitie met volwassen individuen, met name in een

diohte vegetatie. Gaps (open ruimtes) in de vegetatie blijken het lot

van kieinplanten in gunstige zin te bernvloeden (Gross en Werner, 1982)

(Kersies en van DiJk, 1982). Ook ken men verwachten dat met een toe—

nemende verschraling en daardoor afnemende biomassaproduktie de

dichtheid van de vegetatie afneemt hetgeen vestiging van nieuwe soor—

ten door verminderde konkurrentie vereenvoudigt. Een opener vegetatie—

stru.ktuur heeft grotere verschillen tussen maximum en minimumtempera—

turen tot gevoig (Thompson, 1977), wat gunstig is voor de kieining.

And.ere faktoren die van invloed op kieming en vestiging van nieuwe

soorten kunnen zijn zijn eigenschappen van het zaad van die soorten

zeif. Zo vond Silvertown (1979) een betere overlevingskans bij soor—

ten met grotere zaden. Deze kunnen op eigen kracht grotere afmetingen
bereiken waardoor ze in konkurrentie mat de omringende vegetatie een

betere uitgangspositie hebben (ook Penner, 1978; Goldberg en Werner,

1983).

Bij de probleemstelling hebben we enerzijds met de eventuele

aanwezigheid van zaad van nieuwe soorten in de bodem te maken en

anderzijds met de omstandigheden die tot kieming en vestiging leiden.

In het eerste hoofdstuk komt het zaadkapitaal in de 5 onderzochte

percelen aan de orde. Het tweede hoofdstuk behandelt de kiemings— en

vestigingsfase in relatie met de struktuur van de verechillende vege—

taties en soorteigenschappen van een aantal gerntroduceerde soorten.
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De vragen die in het eerste hoofdstulc behandeld worden zijn:

— Welke soorten komen gedurende het seizoen ala klein—

krachtig zaad In het zaadkapi taal van de vi jf genoemde
percelen voor en hoe veranderen de aantallen daarvan
gedurende het seizoen?

— Zijn er verschillen in aantal en soortsamenstelling

tussen de bovenlaag en dièpere lagen en.ln op grond
daarvan een uitspraak te doen over de vraag of een

soort een tijdelijke dan wel een blijvende zaadbank

heeft?

In het tweede hoofdstuk konien dan de volgende vragen aan de orde:

— Is er bij regeneratie naar vroegere plantengemeen—
schappen sprake van een verspreidingsprobleem, ofwel
konkreet: zijn er soorten die in de vegetatie en in
het zaadkapitaal niet voorkomen maar na introduktie
zich wel kunnen vestigen?

— Wat is de invloed van de vegetatiestruktuur op kieming

en vestiging van een aantal geThtroduceerde soorten?
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HOOFDSTUK 2

Vérloop van het zaadkapitaal over het jaar
en de relatie tussen het zaadkapitaa]. en
de vegetatie.
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Vraagste11inen:
1): Wat is de samenstefling van het zaadkapitaal in vjf percelen 1anga

het Anlo?r Diepje die verschillen in het aantal jaren verschra1eri beheer;

a) ICan er een kwalitatief vollediger beeld veikregen worden door een
deel van de monsters buiten te zetten, een deel eteeds birmen in de
kas en een ander deel eerst te laten stratificeren.

b) Wat is het verloop van het zaadkapitaal over het jaar.
c) Wat is het verschil in ile sainenstelling van het zaadkapitaal in de

bodemlagen 0—2, 2—4 en 4—6 cm diep.

2)'Is er aan de hand van het verloop over het jaar en/of het verloop
over de nionsterdieptes een indeling van de soorten te maken die gekorreleerd
is met de levensduur van het zaad,

3) Wat is de overeenkomst tussen het zaadkapitaal van een proefvlaic en

de vegetatie.

41) Zit er in het zaadkapitaal zaad van soorten die zich bij doorgaanci
verschralend beheer in het betreffende perceel kunnen vestigen.
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Ma"teriaal en methode,

1 .Bealing zaadkapitaal,

Monstername.

iTn de onderzochte percelen werd een monsterplaats gekozen tussen

twee plaatsen in waar' permanente kwadraten liggen. Over een oppervlakte
van ongeveer 5x5 m' werden per monstername 10 monsters gestoken met een

cylinderboor ('doorsnede 7 cm., oppervlakte 38,5 cm2). DBze monsters

werden afzonder]Jjk meegenomen en verder behandeld.

In principe zijn er negen maal monsters genomen en wel op 21—12—82,

1—2, 15—3, 3—5, 13—6, 27—7, 1—9, 11—10 en 14—11—83. In 464 is ook

gestoken op 20—6, net na het hooien. In 1370, 464 en 1378 iverder

gestoken op 21—12—83 en in 1370 en 464 op 2—2—84 omdat die monater—

plaatsen tijdens de proef verlegd zijn en we toch op alle vijf plaatsen

evenvaak monsters wilden-steken. - -

Dè standaardmonsterdiepte was 2 cm. Op 21'r12, 27—7 en 11—10 is toiL

6 cm. diep geslbken

Verwerking van de monsters.

In de kas werden de levende plantendelen bulten de zaden zoveeli

mogelijk verwjderd, mat name ook wortels. Vervolgens werd het monsker

uitgespreid. over grond in een pot ('doorsnede 16 cm.). Dze grond bestond.

ult twee delen potgrond op n deel scherp zand. De bovensteheift
hiervan was gesteriliseerd. 'Vjf potten werden buiten gezet onder fijn

gaas, vijf in een verwarmde kas onder kaasdoek ( overdag 20 O; 'snachtm
0,

15 C, daglengte met bijlichten minstens 16 uur.,t. Depotten die buiten
stonden werden vanaf julie na twee maanden binnen gezet ('zie ook Ham 1980)'.

Van 27—7 tot 21—12—83 zijn per proefvlak vijf monsters ex.tra gestoken.

IJze werden voor ze in de kas werden gezet vijf weken in een kiemkast

geplaatst bij 5
o

(gestratificeerd). Dit werd gedaan om een vollediger

beeld te krijgen van het aanwezige levende zaad, met name ook van het
ni euwgevallen.

Bepaling van het zaadkapi taal.

Na ongeveer een maand werd voor het eerst de opkomst bekeken. Gedeter—

mineerde planten werden verwijderd. Hierna werd om de

paar weken de opkomst bekeken. 's Zomers werd in ieder geval wekelijks
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gekeken of er geen planten bloelden en daarna- zaad vormden in de potten.

Planten die duldelijk uitlopers waren en geen kiemplanten werden niet

geskoord. Na verloop van tijd groeide er steeds meer mos in de potten

wat na ongeveer drie maanden een vrijwel gesloten moslaag opleverde.

Nu werd geen water meer gegeven tot de bovenlaag droog was. Vervo1gens
werd de bovenlaag verkruimeld. Na nog eens drie tot vier maanden
overwoekerde mos weer alles en kiemde er weinig meer. Be grond werd
dan weggegooid. Planten die dan nog niet gedetermineerd waren werden
verder gekweekt.

Ekele moeilijk te bepalen soorten.
Hét onderecheid tussen Poa trivialis en Poa pratensis was niet

eenduidig bij beide onderzoekers. Daarom zijn beide soorten sainen verwerkt.

Hét ondersoheid tussen Juncus articulatus en Juncus acutifloris leverde'

ook moei]Jjkheden op, voora]. als de planten klein waren. Daarom zijn in
principe alle tw&jfelgevallenb&j monsters van 1370 en 854 tot Juncus

acutifloris en die van de andere peroelen tot Juncus articulatua gerekend,

tenzij dit duidelijk onjuist was.

Srerloop van het zaadkapitaal per soort over het jaar.

Vbor het bepalen hiervan zijn de zaden gevonden in de laag 0—2 cm.
per soort over alle percelen gesommeerd, ervan uitgaande dat het
verloop van een soort in de versch.illend.e percelen in principe hetzelfd.e
is.

Hèt verschil tussen de monsterdiepten in aantal zaden.
Berekend is de verhouding tussei het totaal zaden van een soort over

de hele proef van alle percelen gevonden in de laag 0—2 en 2—4 cm.
Oindat de laag 0—2 drie maal zo vaak bemonsterd is, ia de uitkomst van
deze deling met 113 vermenigvuldigd. Diëzelfde verhouding is berekerid
tussen de 0—2 en 4—6 cm. ].aag. Bij de berekening van de verhouding tussen
0—2 ji 2—6 is de uitkomst met 2/3 vermenigvuldiigd om gelijke hoeveelheden
grond met elkaar te vergelijken. Bij een uitkomst van 1 komt er in beide

lagen evenveel zaad voor.
Op basis van de verhouding tussen de lagen 0—2 en 2—6 is- een

indeling gemaakt in vijf kiassen: 0< A 0,75 ( B 1,25< C 2 ( B ç 5( B'

Hoe groter het getal, des te meer zaad zit er in de laag 0—2 cm.
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Bepaling van cie vegetatie.
De proefvlakken lagen indien mogelijk tussen twee permanente

kwadraten in, op een afstand. van ongeveer tien meter tot beide.

Dze kwaciraten worden vanaf het begin van het beheer jaarlijks opgenomen

maximaal vanaf 1972. Bij 1 370 en 464 waren geen permanente kwadraten

zodat daar extra opnamen gemaakt zijn in 1984, hoewel voorname].ijk in het

jaar ervoor zaadkapitaal bepaald is.
Be opnamen zijn aan twee zijden van het proefvlak gemaakt, in de

lIjn loodrecht op de beek. Bij de vergelijking tussen vegetatie en zaad—

kapitaal is de bedekking van de soort gemicideld over de twee opnames.

De opnames zijn gemaakt met de decimale sohaal. Een bedekking van 0 en 1%

of r en 1% is a1s' gemiddeld 0,5% genomen. B3 een bedekking van r en r

of r en OX is 0,1% als gemiddelde bedekking genomen.

Per soort is berekend hoeveel zaden er gevonclen ijn per procent

bedekking met de gegevens van alle percelen gesommeerd, voor binnen en

bulten samen. Om de variatie in deze verhouding tot uitdrulcking te la'ten

komen is tevene het minimum en maximum aantal zaden per procent bedekking
berekend en aangegeven in welk perceel dat bereikt werd,
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Resul taten.

Verschillen tussen de drie kiemregiines (tabel la en b, Fig.2 , bj1age 1 'en 2)

Duidelijke strukturele verschillen tussen de resultaten van de drie

kienregimes worden zelden gevonden. Slechts een enkele soort is alleen

binnen of alleen buiten gevonden en dan nog op 44n na van soorten

waarvan in de hele proef slechts enkele zaden zijn gevonclen (ultzonaerlng;

Chamaerion angustifolium). Vooral als het totaal aantal zaden per soort
vopr binnen en voor buiten wordt vergeleken (tabel la). is de overeenkomst
verrassend. Een uitzondering vormen d.e russen waar konsekwent buiten 0

meer kiemkrachtige zaden zijn gevonden.
Duide1jke gevallen van stratifikatie waardoor tjde1iJk (november— en

decembermonsters). verschillen tussen binnen en buiten optraden zin

Rhinanthus angustifolius en Galium aparine (fig. 2). Bij andere soorten

zijn er bij bepaalde monsternames ook grote verschillen, maar kan

h.tervoor geen verkiaring worden gegeven (fig.2 Ranunculus acris).
Het grote aantal zaden in februari en maart buiten heeft ook grote

invloed op het totaal aantal zaden over het jaar voor deze soort (tabel la)

De vergelijking tussen de binnenpotten en de gestratificeerde potten

is op gegevens van vier monsternames gebaseerd. De totale aantallen

over de vier monsternames liggen vaak verder uit elkaar dan bij de

vergelijking van de binnen— en buitenpotten. Opvallend is dat bij grassen

die in grote aantallen voorkomen en een duidelijke piek in de nazomer

hebben (Anthoxanthum odaratum, Holcus lanatus en Poa pratensis/trivialis).

en ook bj Cerastium fontanum en Stella.ria uliginosa binnen duide1ijk

meer zaden zijn gevonden. Bij de meeste russen zijn bij de gestratificeerde

monsters, net als bij de buitenmonsters meer zaden gevonden.

Vreemd genoeg is er in de gestratificeerde potten slechts én

Rhinanthus opgekomen. Van Galium aparine zi.jn er evenvee]. opgekomen als

bui ten.



—17-.

Pabel la: Totsal aantal zaden per soort over ails veiden en ails 9 monsternaaea dat binnsn dan wel
batten is gevonden in de iaag 0—2 cm. Aantal potten binnen aantal potten batten = 225.
Aantai gevonden soorten 77 waarvan 5 aileen binnen en 11 alisen buiten.

bi,.c,. butte,, blnnun DUiten

Achillea ptarmica Juncue buibosue 15 24

Agrostie canina 1 Juncus effueus 4686 5038

Agrostis capillaris 1 Leontodon autumnalis 3 3

Agrostis stolonif'era 33 26 Lolium persons 2

Ajuga reptans 1 2 Lotus uliginosus 1 2

Alnus glutinosa 10 15 Lychnis flos—cuculi 389 268

Alopecurus geniculatus 1455 1371 Lysimachia vuigaris
Anthoxanthum odoratwn 1429 1454 Lythrum salicaria 5

Anthriscus sylvestris Mentha aquatica 4 6

Bellis perennis 239 190 Myosotis paiuetris 7 5

Berula erecta 2 1 Orchie majaiie

Betuia pubescens 62 67 Phaiaris srundenacsa

Callitriche spec. 4 7 Phisum pratense
Caltha palustris 37 11 Plantago lanceolata 282 273

Cardsmine pratensis 206 212 Plsntago major 5 2

Carex nigra 4 4 Poa annua 62 86

Carex ovalis 8 32 Poa pratsnsis 1184 1227

Carsx spec. i Poa trivielis

Csrastium fontanws 379 435 Polygonum aviculare

Chamasrion angustifolium 11 Polygonum hydropiper

Cirsium palustrs 11 11 Polygonum salts 3 2

0nosurum cristatus 2 2 Ranunculus eerie 306 486

Dsschsmpsia csspitosa 2 2 Rsnuncuius flsmmuia 17 94

Digitalis purpurea 1 Ranunculus repsns 1214 1286

Eleocharis palustris Rhlnanthus angustifolius 31 64

EJpilobium hirsutua 3 3 Rorippa spec.

Epilobium spec. 52 72 Rumsx acstosa 725 740

Eupatorium cannabinum 3'
Rumsx obtusifolius 16 7

Psstuca pratsnsis 119 102 gina prociiisbsns 181 164

Yestuca rubra 15 Salix alba 3 2

Pilipendula ulmaria 5 13 Salix cinerea 3

Galium aparins 6 Scirpus estaceus 7 23

Gaiium paiustrs 6 6 Senecio spec. 5

Giycsria fluitans 21 38 Stsliaria grsminsa

Gnaphalium uliginosuis 3 2 Stelisria media 57 32

Hieraciu,s casspitosws 1 Stellaria uliginosa 132 92

Risracium pilosslla 1 Te.rsxacum spec. 71 103

Holcus lanatus 2171 2124 Prifolium pratsnss

Hydrocotyls vulgaris. 2 Trifolium repsns 2 5

Rypsricum perfoliatum 1 1 Urtica dioica 24 29

Hypsricum tstrapterum 7 Vaisrisna officinalis 3 9

Hypochasris radicata Veronica bsccabunga 10 26

Juncue acutifloris 954 1531 Veronica chamasdris 4 8

Juncus articulatus 154 203 Veronica scutsilata 1

Juncus buforiius 41 85 Viola palustris
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Pabel lb Totaal aantal macten per monetername gevonden in de geetratificeerde potten en die van
de binnenpotten over de moneternames juli, september, oktober en november,

Aantal gevonden soorten 63 waarvan 6 alleen binnen en 7 alleen in de geetratificeerde
potten.

binnen buit" hlnnnn hni t..n

Juncus bulbosue 3 6Achilles ptermica
Agrostie canina 1

Juncue effueue 1594 1596

Agroetie capillarie 1 Leontodon autumnalis 1 6

Agrostis etolonifera 11 23 Lolium perenne 1 4

Ajuga reptane 1
Lotus uliginosus 1

Amos glutinosa 2 5
Lychnie floe—cuculi 66 188

Alopecurus geniculatue 702 604 Lysimachia vulgarie

Anthoxanthum odoratum 1179 913 Lythrum salicaria

Anthriecus sylvestrie Mentha squatica 1 3

Bel]is perennis 109 97 Myosotie paluetris 4 4

Berula erecta Orchie majalie

Betula pubeecene 7/ 4 Phalarie erundenacea

Callitriche spec. 2 Phleum pratense

Caitha paluetrie 4 5 Plantago lenceolata 111 100

Cardamine pratensie 57 96 Plantago major

Carex nigra 1 1 Pea annum 20 43

Carex ovalis 2 8 Pea pratensie
Carex spec. Pea trivislie 781 465

Ceraetiwe fontanum 230 153 Polygonum aviculare

Chamaerion angustifolium Polygonum hydropiper

Cirsium palustre 9 10 Po]ygonum mite

Oynosurus crietatue 2 14 Ranunculue acne 122 138

Oeschsmpsia cespitosa 2 2 Ranunculue flesusula 4 3

Ranuncul.ue repens 250 267Digitalis purpures
Rhinanthus anguetifolius 1Eleocharie palustris

Epilobium hireutum 2 1
Rorippa spec. 1

Epilobium spec. 20 20 Rumex acetosa 320 436

Rumex obtueifoliue 5 15
Eupatorium cannabi nun

Festuca prateneis 104 85 Sagina procuabene 76 74

Salix albaFeetuca rubra 5

Pilipendula ulmania 1 3
Salix cinerea

Galium apanine 6 Scirpus estaoeue 2 5

Galium palustre 3 6 Ssnecio spec.

Glycenia fluitans 6 25 Stellenia greminea
Stetlaria media 17 24Gnaphalium uliginosum 1

Stellenia uliginosa 111 76
Rieracium caeapi tosum

Tarezacum spec. 41 25Hieracium pilosella
Holcus lanatue 1409 906 Tnifoliusi pratense

Trifolium repene 1 5Hydrocotyle vulgenie.
Urtica dioica 7 11Hypenicum perfoliatum 1

Valeniana officinalis 1Hypenicum tetrapterum 1

Veronica beccabunga 5 3Hypochaenie redicata
Veronica chemaednie 4 4

Juncue acutiflonis 449 899

Juncus articulatus 36 81 Veronica scutellata

Juncue bufoniua 18 23 Viola palustnis



Figuur 2:

RM nanthue aguB ti foil ue- —binnen
Totaai eantal zaden per nonBternazne.

Rhinanthue anguetifolifle —buiten
Ttaa1 aantaj. zaden per monaternafl)e.

Ranunoulue acne —buiten
Totaai aantal zaden per ulDnBtBrflaifle.

10 11
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Verloop van het zaadkapitaal over het jaar van twee soorten

waarbi tussen binnen en bulten een duicIe1ik verBchillend verloop

is gevonclen.

20

ic

12 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11

160

140

120

100

RanunCulue acria —binnen
lbtaai aantal zadefl per inonaterflalfle. 80

60

4
12 1 2 3 4 6 7 9 1O 11
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Verloop van het zaadkapitaal over het jaar (fig.3 ,bijlagel )

Het aantal gevonden zaden per soort varieert nogal sterk over het

jaar. De vraag is flu in hoeverre deze variatie komt door ty3. (variatie '

in de ruimte) of door variatie in de hoeveelheid kiemkrachtig zaad over

het jaar (in de tijd)

Een aantal soorten heeft een duidelijke piek in de zomer, na de

zaadval (a tin i). Enkele soorten hiervan lijken twee pieken te hebben.

Een andere groep soorten heeft een maximum in het vroege voorjaar

(j tin n, ook Ranuncul1tis acne). De ovenige soorten hebben geen uitgesproken

piek, geven een onregelmatig verloop of zijn in te kleine aantallen

gevonden om er met enige zekerheid uitspraken over te kunnen doen

(typering per soort, zie bljiage 4)

Bij veel soorten is bij alle monsternames zaad gevonden. Van de

soorten waarvan binnen minstens 100 zaden zijn gevonden in de 0—2 cm. laag

(tabella)) zijn er slechts twee waar niet het hele jaar door zaad van

gevonden is (Festuca pratensis en Stellania uliginosa).
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Figuur 3 ; Verloop van het zaadkapitaal over het jaar van de soorten
waarvan minstens enige tientallen zaden zjn gevonden of die
ondanks een kleiner aantal toch een redelijk verloop gaven.

aantal zaden gevonden in de laag 2—4 cm.
aantaJ. zaden gevonden in de laag 4—6 cm. s : gestrat. potten.

Fe.tuca prate;,ejp —binnen
¶lbtaal aar3tal zaden per monaternaine.

16

Poa trivlali,/prateneis —birmen
Totaal aaiitai zaden per inoneternajee.

12 1 2 3 4,56 7 8

120

80

Poa triva).iB/prateflBia —bul ten

'J'otaal aantal zaden per moneternaine.

12 - 1 2 3 4 - 5 6 7 8 9' 10 11
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9 10'11 12' •12' 34' 5'6 789'b011
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20

A

Featuca pratenaic —buiten -

btaa1 aantal eaden per monstername.

/\: 40

20

4
12 1 '2 3 4 6 7 8 9 '0 11

/t\
'2' 3' 4' 5

/t
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240

200

6' 7' 8' 9 'io ii

28C

24C
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4
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a

9 10 - 11

Anthoxanthwn odoratum —binnen
Totaal santa). zaden per monatername.

.4—4500

400

500

200

100

Anthoxanthum odoratuin —but ten
Totaal aantal zaden per inonsternaine.

C

12 1 2 34 5 6 7 8

*
I



Holcu. lanatue —binnen
Totaal eantal !aden per moneternWJe.

Holcue lanatue —bulten
Totaal eantal zaden per moneterne.

Urtica dioica —binnen
Totaal ..antal zaden per reonetername.

Bellig perennis — binnen
!Jbtaal aantai zaden per monatername.

Cerastium fontanu,n ...bui ten
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400
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400,

300,

200
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*

12 1 3 4 56 7 89 1011

Lirnex obtueifoliua —binnen
Totaal aantal zaden per zonstername.

10

12 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20

10

Ceraatium fontanum —binnen
Totaal aantal zaden per inonaternajze

12 • 1 2' 3' 4 5 6 7 & 9 10 11

Rumex obtusifolius —buiten
Toteal aantal zaden per monsternaize.

a
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rtioa dioica —buiten
Totaal aantal zaden per monsternae.

a
*
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Bllis perennia —bu.tten
Totaal aantal zaden per mongternaze.
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Plantago lanceo].ata —binnen
Totaal aantai zaden pex• monatername.

"2 12 3 4 '5' 6 7 8 9 10 11

Betula pubeacena —buiten
Totaal aental zaden per monatername.

12 1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11

Plantago lanceolata —bui ten
Totaal aantal zacien per monaternaine.
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Stellaria uliginoBa —buiten
Tota.al aantal zaden per monaternajne.

Stellaria uliginoca —binnen
Totaal aantal zaden per aonatername.

.. —t 4..
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Ainua glutinoaa —binnen
Totaal aantal zaden per aonaternaine.
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Plnua glutinosa —bus ten
¶Potaal aantal zaden per monstername.

4,

S

Caitha paluatri. —binnen

12 1 •2 3 • 4 5 B ' 9 ' 1o
Totaal aanta2 zadon per inonatername,

I

Ca1 pa1uBtra —buiten

L. .
., Totaal aantal zaden per monaterflame.
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Zanuncu1u flammula .-binnen
btaa1 aaital zaden per eonetername.

—24—

*

400 Ranunculus repens —buiten
otaa1 aantal 'aden per monaternanie.

Jincua effusus —buiten
Totaal santal zaden per ntonsternanie.

Ranunculue repens —binnen
'Jbtaal eantal zaden per inonstername.

Juncus effusus —binnen
taa1 aantal Za1ien per monstername.
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50 Cardanilne pratenBiB —binnen 50
Totaal aantal zaden per inonsternaiee.
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Cardaniine pratensis —bul ten
Totaal aantai zaden per monstername.

a
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121 23456 7 891011

RanunculUs flaaxnula —but ten
B Totaal aantal zaden per moneterflame.

12 1 2 5 4 5 67 e910H, 123456.7:91011



20

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

pi1obium tetragonUm/PalUBtre —binnen
Ttaa1 aant&l zaden per monaternamo.

1
2 34567 891011 -

Sagina procwnbene —binnen
Totaal aantai zaden per onsterneD1e.

A1pecurue genicuatUB —buiten
Totaa1 aantal zaden per monsternaJee.

a

12 1 ' 2' 3 ' 4 ' 5' ' '1 8 9 10 '11

Ejilobium tetragonum/palustre —bulten
Dotaa1 aantal zaden per monsteri,aine.

12 1' 2' 3 4' 5' 6' 7 8 9 10 11

Sagina procumbens —buiten
Thtaal aantal zaden per monsternajne.
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Totaal aantal zaden per znonsteriame. 320
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Rumex acetoca —binnen
Totaal aantal zaden per moneterna,iie.

12 1 2 3 4 567 8 91011
Juncue bufoniu —binnen
Potaal aantal zaden per ,aonatername.

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Poa .nnua —binnen
TOtaal aantal zaden per moneternaine.
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Humex acetoea —buiten
Totaal aantal zaden per zoneternwfle.

A

V

12

S

4 - V

9 10 11

a
ft

*

12 1' 2' 3' 4' 5

Juncue acutiflorie —bul ten
Tota.al aantal zaden per moneternaiiie.

Juncus acutiflorie —binnen
Totaal aantal zaden per monsternaine.
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550

30C

25C

200

1 OC

50

*

121254567'89'1b
Jlincue a.rticulatua —binnen
'Potaal aental zaden per moneternaiae.

1? - 1 2' 3 - 4 5 6 7 - 8 9 - 10 ' 11

JUncu articulatue —buiten
6D- Totaal aantal zaden per onstername.

4'

*

2 3• 4 5'6'7' 8 9101
Juncue bufonlue —buiten
otaa1 aantal zaden per monetername.

10

I.

12 8 9-10' 11 '12 2' 3 4' 5 6 7' 8 •9 11



Juncuw bulbosue —b.nnen
'l'otaal aantal iaden per moneternajne.

Taraxacum spec. —binnen
Totaal aantai zaden per monstername.

Lychn.ta floe—cuculi —binnen
Totaal aantal zaden per aonetername.

Glyosria flUitaflB —binnen
Totsai aantal zaden per iaonsternajne.

Juncua b1boø —bu.j ten
'Potaal aantalzaden per Jnon9ternae.
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L.ychnia floa—cuculi —buiten
Potaai aantal zaden per monatername.

9 10 • 11

12 1 2 3 4 5 6 7 B 9' 10 11 12 'i ' 2' 3 • 4 5 6 7 8' 9 • 10
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20

10

Glyceria flul tans —buiten
Potaal aantal zaden per monaternaine.

'C

12 Carex ovalig —binnen
!Zbtaal aantal zaden per aonptername.

, I I • , I I I I —'
12 1 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11

Carex ovaija —buiten
Totaal santal zaden per ongtername.

x

*

1212 34 56 78910H1



eron1co beccabunga —buiten
TOtaal aantal zaden per inon.ternane.

Stellarla media —bulten
Totaal aantal zaden per monetername.

Agroetie etolonifera —binnen
Totaal aantai zaden per monetername.//

- 1 - - 3 4 56 '7 8 9 10 11

12 AgroiB .to].onifera —buiten
Totaal nta1 zaden per monaternzme.

7 8 9 10 11
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V.ronica b.ccabunga —binnen
Tote.al aantal zaden per monBterTame.

Stellaria media —binnen
Toteal aantal zaden per monsternajee.

20
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12 1 2 '
l

5 ' 6 ' 7 8 9 '10 '11 12 1. 3 4' 5' 6 7' 8' 9'lO '11

2
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Verdeling van het zaad over de monsterdieptes (tabel 2 en 3, fig. bijiage 3)

Over het algemeen was de hoeveelheid zaad in de laag 4—6 niet minder

dan in cle laag 2—4 cm, Voor een aantal soorten met veel zaad in de laag

0—2 was dat wel het geval. Dit z&jn soorten met kortlevend en/of groot

zaad dat weinig kans heeft dieper in het profiel te komen ( Plantago

lanceolata, Rumex acetosa, Rhinanthus angustifolius, Bellis perennis,

Filipendula ulmaria en Festuca rubra). Opmerkelijk is dat bij grasachtlge

planten vrijwel steeds meer zaad in de oriderste laag zit dan in de

midd.elste (bijlage 3).
Be verhouding 0—2/2—6 binnen en bu.iten en binnen verschilt bij de

meeste soorten niet veel. Bij de russen was die verhouding buiten steeds

lager (bijlage 3) hoewel bu.iten in de bovenste laag ook al meer zaden

gevonden zijn. Bij d.e monsters van de diepere lagen was dit dus nog

sterker het geval.
Op basis van de gegevens in tabel 2 is een indeling gemaakt,

hoewel de ligging van de grenzen arbitrair is.
In tabel 3 wordt gekeken naar het verband tussen de ondersoheiden

zaadkapitaaltypen en de ekologische hoofdgroepen volgens de standaard—

lijst van de Nederlandse flora (vd Meijden et al., 1983). Daarin zijn niet

verwerkt de soorten waarvan de zaadkapitaalklasse onduideli.jk was door

een groot verschil tussen de gegevens van binnen, en buiten zodat

onduidelijk is tot welke klasse de soort hoort (Rumex obtusifolius,

Stellaria media, Lychriis flos—cucull en Scirpus setaceus) of door het

kleine aantal zaden (soorten tussen haakjes in tabel 2). Be soorten

van ekologiache hoofdgroep 1,2,4 en 7 (orikruiden,storings en natte

pioniersoorten, water— en oeverplanten, heide— en veenpianten) hebben

oha veel zaad in de diepere laag, die van 5,8 en 9 (bemeste grasland.en,

bosrand— en kapvlakteplanten, bosplanten) hebben oha het meeste zaad

in de bovenste twee cm. of tewel kortlevend zaad.
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Pebel 2 a Verhouding tueeen de hoeveelheid caM in de leeg 0—2 cm ten opzichte van 2-6 cm;
ver elle eonsternsmee gevonden in U. leeg 0—2 cm.) 2x—eantal sedan over ella percelen 0 -

2—6 cm.A 3

en Us zaadkapitealklasee wearin de eoort op groM van dccc vehouding yalta
A ( 0,15 B ( 1,25 ( C ( 2 B C 5( 8. x a groot verechil in verhouding tuesen binnen
buiten ; xx erg root verschil ; ( ) a klein eentel zaden.

0—2 2
— klsgnp

2—6 3 ?—b )
Achillee ptarieice Junous bulbosus x 0,73 A

Agrostis cenina Juncus effusue 0,94 B

Agrostis cepillerie Leontodoo eutumnalis 0,67 A

Agrostis etolonifera 0,67 A Loliuns perenne B

Ajuga reptene (0,67) A Lotus uliginosus

Amos glutinosa 16,61 8 Lychnie flos—cuculi xx 1,10 B

Alopecurue geniculetus 0,70 A Lysimechie vulgaris

Anthoxenthum odoratum 2,62 D Lythrum selicsrie (1,61) C

Anthriecue sylvestrie Menthe squetice xx 0,61 A

Bellis perennis 3,92 1) Myosotis pelustris 0,61 A

Berule erecta 0,40 A Orchis mejelie

Betule pubescens x 4,53 II Phslaris srundeneoee

Cellitriche spec. 1,47 C Phleum pretense

Ceithe peluetris 4,00 0 Plantego lsnceolete 10,00 B

Csrdsmine pretensie 0,56 A Plentego major (2,33) 0

Cerex nigra 0,24 A Poe ennue 0,68 A

Cerex ovelie 0,26 A Poe pretensis 1,70 C

Csrex spec. Poe trivislis

Cerestium fontenuis 1,55 c Polygonum eviculare

Chameerion angustifol xxo,67 A Polygonum hydropiper

Cireium psiustre 0,54 A Polygonum mite (0,83) B

Oynosurus- cristetus (o,s) A Renunculus eerie 1,44 C

Deschaispsie cespitose (1,33) c Rsnuncu].us flamisule 0,60 A

Banunculus repens 1,62 CDigitalis purpuree

Rhinsnthus engustifol x 6,33 BEleocheris psiustrie
Epilobium hirsutum Rorippe spec.

Epilobium spec. 1,20 B Rumex ecetose 2,28 0

Eupetoriuie cennebinuis Rus)ex obtusifolius xx 0,48 A

Pestuce pretensis 7,75 8 Segine procuisbens 0,44 A

Festuce rubre 14,67 s Selix elba ( ) B

Filipsndule ulmerie (6,00) 8 Selix cineree (o,so) A

Gelium eperine ( ) B Scirpus seteesue xx 0,42 A

Gelium pelustre 0,67 A Senecio spec.

Glycerie fluitens 0,23 A Steilerie gusisinse

Stells.rie medie xx 1,38 C
Gnsphs]ium uliginosum 0,42 A

Stelisrie uliginose 2,22 0
Rierecium csespi tosum

Tsrsxeoum spec. 4,14 D
Rieraciuje pilosella
Holcus lenetus 5,27 s Prifolium pretense

Hydrocotyle vulgaris- (0,67) A
Thifolium rspens ( ) B

Urtice dioice x 1,86 CHy-pericum perfolietum

Hypericum tatrepterum 0,50 A
Velerisna offioinelis ( . ) B

Veronice bsccebunge 0,38 A
Hypocheeris radicete

Juncus ecutifloris 1,61 C Veronica chameedris 8,00 B

Juncus srticuletus x 0,73 A Veronica scutellete

Juncus bufonius x 0,67 A Viola pelustris
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Tabel 3 Indeling van de soorten naar ekologisehe hoofdgroep (voigens
de standaardlijst van de Nederlandse flera, vd Meyden et al.,
j983) per zaadkapitaalklasse naar de verdeling over de
mons terlagen.

Kiasse A

1. Onkruiden

2. Storings— en natte

pionierplaxiten

4. Water en

oeverplanten

5. Bemeste grasland—

plariten

7, Heide en veen—

planten

Sagina procumbens

Leon-todori autumnalis

Alopecurus geniculatus

Veronica beccabunga

Glyceria fluitans

Berula erec-ta

Cardainine pratensis

Hypericuin tetrapterum
Ranunculus flariunula

Galiurn palustre

Poa annua

Carex ovalis

Juncus articulatus

Mentha aquatica

Juncus bulbosus

Myosotis palustris

Cirsiuin palustris

Carex nigra

Kiasse B

2. Storings-. en natte

pionierplanten

7. Heide en veen—

planten

Agrostis stolonifera

Epilobium palustre

Juncus effusus

Kiasse C

2. Storings— en natte

pi oni erpi an ten
3. Water en oever—

planten

5. Bemeste grasland—

planten

8. Bosrand en

kapvlakteplanten

:: Ranunculus repens

Callitriche spec.

I Ranunculua acne

Juncus acuti flori a

Urtica dioica

Poa triviali s/pratensi. a

eras tium fontanuin



Klasee D

1. Onkruiden

5, Bemeste grasland—

plan ten
9. Bosplanten

: Taraxacurn spec.
Rumex acetosa
Bellis perennis
Stellaria uliginosa

Kiasse 5

4. Water en oever—

plant en

5. Bemeste grasland—

planten

8. Bosrand en
kapvlakteplanten

9. Bosplanten

Epilobium hirsutum

Festuca pratensis

Véroni ca chamaedri s

Holcus lanatus
Galium aparine

Betula pubescena

Rhinanthus angustifolius
Plantago lanceolata

Alnus glutinosa

Tabel 3b: Procentuele verdeling van de soorten van de ekologische

hoofdgroepen over de zaadkapitaalklassen.

aadkapi taalklasse
Ekologisohe hoofdgroep
1. Onkruiden
2. Storings— en natte pioriierplanten
4'. Water— en oeverplanten
5, Bemeste graslandplanten
7, Heide en veenpianten
8. Bosrand— en kapvlakteplanten

9 Bosplanten
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Cal tha palus tn s
Anthoxanthum odoratum

A B C D E N

66 33 3'

50 25 25 8

75 13 13 8

19 6 19 25 31 16

75 25 4

50 50 2

33 67 3
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Tabel 4 Totaai aantal zaden gevonden in de imag 0—2 cm gedeeld door de bedeicking van de betreffende

eoort, over mile percelen eamen (kolom 1), bet minimum van deze verhouding in Un van de
percelen (kolom 2), bet maximum (kolom 3) en wear dit minimum (kolom 4) en maximum (kolom 5)

bereikt wordt. Minimum en maximum berekend ale in bet betreffende veid minetene tien zaden
sun gevonden of de bedekking er minstenm 0,5 % ie en mite de soort in meerdere percelen
aangetroffen is.

Totaal PIth. Max. JUn. Max.

Achillea ptarmica 0

Agroatie canina

Agroetia capiiiarie

Agroatia stolonifera 1,7

Ajuga reptane 1,0

Alnue glutincea 00

Alopecurue genicuiat 137,9
Anthoxanthum odoratum 69,3

Anthriecue sylvestrie 0

Beiiie perennia
Berula erecta
Betula pubeecens

Callitriche spec.

Caltha palustris
Cardaisine pratensis
Carex nigra
Carex ovalis
Carex spec.

Cerastium fontanum 163,6

Chamaerion angustifol 00
Cirsium paiuetre 7,2
O5mosurus crietatue 2,7

Deschempsia cespitosa 1,6

Oigitalie purpurea
Eleocharie palustris 0

Epiiobiurn hirsutum

Epilobium epec.

Eupatori urn cennabi num

Festuca prateneis
Feetuca rubra

Galium aparine 12,0

Galium paiuatre 3,7

Glyceria fiuitane 16,0

Gnaphalium uliginoeum 00
Hieracium caespi toeum
Hieracium piloseila
Holcue ianatue 39,0

Hydrocotyie vulgarie-
Hypericum perfoliatum 4

Hypericum tetrapterum 00
Hypochaerie radicata
.Juncue acutifloris 41,1

Juncue articulatus 00

Juncus bulbosue
Juncus effusue

Leontoijon autumnali e

0,5 2,0 854 1376 Loiiurn perenne
Lotus uiiginoeue
Lychnie flos—cuculi

67,2 303',3 464 1378 Lyeimachia vuigarie
14,0 79,31370 1576 Lythrum saiicaria

39,3 508,0 1370 464 Polygonum avicuiare
Poiygonurn hydropiper

5,0 8,7 854 1370 Polygonurn mite

0 8,0 464 854 Ranuncuius acne
0 8,0 1378 1376 Hanunculue fiammula

Ranunoulue repene
Rhinanthue angustifoi
Rorippa spec.

Rumex obtueifoliue
1378 Sagina procumbene

854 Salix alba
Saiix cinerea
Scirpus setaceus

1370 Senecio epec.

1376 Steflaria greminea
Steliaria media

Eteiiaria uliginosa

¶Ferexacum spec.

0,3 125,5 464 1370 Trifoiium pratenee

5

00

60,

0

0

92,5 0 559, 464 1576

00

00

00 464

22, 00 464 1370

54,8 21, 80, 464 1578

0

2, 854 464

00

2431, 550,0 5888, 464 1376

3,8

2, 1, 2, 464 1378

1,5

328,5 8, 544, 464 854

0

Mentha aquatica

56,4 49,9 110,0 464 1578 Myoeotie paluetnie

00 Orchie majelie
00 Phalarie arundenacea
00 Phleum pratenee

30,0 3,0 82,0 1370 854 Plantago lenceoiata

85,6 4,0 136,0 464 854 ?lantago major

3,2 0 14,0 1370 1376 Poa annua

80,0 10,0 00 854 1376 Poa pratensie

Poa tnivialis 74,2 49, 160,4 1370 854

0

120,

50,

30,1

12,7

128,0 99,0

0

36,

0,6
2,8

359,3 464 1376

854

292,8 464 1578

20, 1570 1576

1378 Rumex acetosa

Filipendula ulmania 2,8

25,3 1,3 40,0 464

3,4 0,5 10,0 1570

0 4,5 1376
3,0 00 854

159,5 25,5 442, 1370 1576

46,

00

00

0

890,

205,5

Prifolium repene 1,5 0

Urtica dioica 00

Valeniana officinaiie 2,2
Veronica becoabunga 00

36,0 120,0 1570 1376 Veronica chamaednie 00

Veronica ecuteilata

Juncue bufoniue 210,0 108,0 00 1376 464 Viola paluetrie 0
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Verband. tussen vegetatie en zaadkapitaal.(tabe1 4, 5, 6, bijiage 5)

In tabel 4 is uitgezet het totaal aantal in de binnen en buiten—

potten gevond.en zaden gedeeld door de bedekking over alle percelen

samen. Omdat deze verhouding tussen de velden nogal varieert, is
daarnaast ook het minimum ("weinig zaden in verhoud.ing tot de bedekking>

en het maximum weergegeven en in welk perceel dit bereikt werd.
Opvallend is dat het minimum vaak in perceel 464 bereikt wordt.

Tussen de soorten bestaan grote verschillen in het aantal zaden per

procent bedekking.

Tabel 5: Soorten die wel in de vegetatie maar niet in het zaadkapitaaJ-
van het betreffende perceel zijn gevonden.

464 Plaritago lanceolata
Anthri scus sy-lve s tn s

1378 Tnifolium repens
1376 Tnifolium repens (.0,5%)

Cynosurus onistatus (0,5%))

854 Trifolium repens (i%)
Leontodon autumnalis (0,1%)
Phleum pratense (0,5%)

Polygonum aviculare (0,5%)

Tnifolium pratense (i%)

1370 Lotus uliginosus (1%)
Orchis majalis (1%)
Stellaria graminea (0,5%)

Galium palustre (0,5%)

Eleochanis palustnis (0,5%)

Filipendula ulmaria (o,%)

Agrostis stolonifera (0,5%):

Orchis majalis (0,5%)

Viola palustnis (0,5%)

Carexnigra (1%)

Achillea ptarmica (0,5%)
Lysimachia vulgaris (0,5%)
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Tabel 6a; Soorten die niet in de vegetatie maar wel in het zaadkapitaal
voorkomen per proefvlak per ekologische hoofdgroep.
(x,y,z): aantal. zaden per monsterlaag. Onderstreepte soorten:
meer dan 10 zaden gevonden over de drie lagen.

Perceel 44 29 soorten waarvan 9 met 10 of meer zaden,

1. Onkruiden :Stellarja media (70,16,10) Sagina procurnbens (96,39,24)'
Poa annua (99.9.24)

en :Gnapbalium uliginosum (1,2) Hydrocotyle vulgaris (1)
Carex ovalis (2,0,1) Juricus bufonius (io,o,i)

Juncus articulatus(31,15,17)Pol3rgonum mite (o,,o)

Leontodon autumnalis (o,o,i)

Epilobium hirsutum (2) Callitriche spec. (2,2,3)

Mentha aquatica (i,o,i)' Veronica beccabunga (27,8,15)

Salix alba (3) Berula erecta (3,0,5)

Eupatorium cannabinum (i) Lythrurn salicaria (i).

Juncus bulbosus (9,1,4) Myosotis palustris (o,i,o)

:Cirsium palustre (i) Veronica chainaedris (12,1,0)

Hypericum tetrapterurn (1,0,2)

:Carex nigra (0,2,0)
:Urtica dioica (10,0,2)

Chamaerion angustifolium

:Betula pubescens (3,1,0)

___________

22 soorten waarvan 4 met 10

;Sagina procunibens (3,2,1)

Plantago major (4,0,1)

__________________

Rumex obtusifolius (0,0,5)

2. Storing en :Juncus effusus (77o,259,300)Gnaphalium uliginosum (3,3,2)

nate pionier Qrex ovalis ('5,0,2) Juncus articulatus (18,6,17)

4. Water en :Veronica beccabunga (1,0,3> Juncus bulbosus ((3,2,3)

oever Epilobium hirsutum çl,2,i) Phalaris aruridenacea (o,o,i)

5, Bmeste :Lychnis flos-cuculi (3,0,0) Lotus uliginosus (2,0,0)

graslanden Festuoa rubra (:i,o,o): Ajuga reptaris (o,o,i)

7. Heide.ven :Ranunculus flammula (1,0,1))

8. Bosrand :Urtica dioica (5).

9. Bossen :Alnus g].utinosa ('i) .. .
Stellaria uliginosa (i,o,i).

2. Storing

natte

pionier

4, Water en

oever

planten

5. Bemeste

gras].anden

7. Heide,veen

8. Bosrand en

kapvlak te
9. Bosplanten

Perceel 1378

1, Onkruiden

Ranunculus flammula (o,o,i)
Epilobium tetrapterum (7,1,0)

(1,2,0).

of meer zaden.

Stellaria media (i)

Poa annua (85,36,55)

Chainaerion angustifolium (5,2)

Betiila nubeenR (78.2..1);



___________

30 soortenwaarvan 10 met 10 of meer zaden,

1, Onkruiden :ágina procumben3(.92.10i.149)Plantago major (2,1,0)

Rumex obtusifolius ((o,i,o) Poa annua (3,1,1)

Lolium perenne (4)

en ;Scirpus setaceus (28.24.24)

______________________________

Hydrocoty].e vulgaris (1,1).

Carex ovalis (27,34,61)

Gnaphalium uliginosum (0,0,1),'

:Mentha aquatica (i)

_______________________

Glyceria fluitans (32.37,94)

Myosotis palustris ((0,0,1)

:Lychnis flos—cuouli (i)

________________________

Caitha palustris (1))

Hypericum tetrapterum (i,i)

6. Droge grasl:Hypochaeris radicata (o,i,&)

7, Heide veen :Ranunculus flammula (5,2,1>

8, Bosrand.en :Epilobium tetragonuni (10,2,1)Urtica dioica (3,3,2)

kapvlakte Chamaerion angusti folium( 5,1 )Di gi tails purpurea (1)

9, Bosplanten :Alnus glutinosa ((1)) Betula pubescens (6,1,4)

______________________

Scirpus setaceus (i)

Juncus artioulatus (56,4,4)

Alopecurus geniculatus (o,i,i)

Hydrocotyle vuJ.garis (0,0,1)

Lythrum salicaria ('2)
Epilobium hirsutum (i)
Veronica beccabunga ('0,1,4)

Hy-pericum tetrapteruni (6)

7. Heide en veen:Veronica scutellata (2)

8. Bosranden :Urtica diolca ((2) Epilobium tetragonum (13.1,6)

kapvlakten

9, Bosplanten

___________________________
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Perceel 1376

2.

4.

Storing

na>tte

pion.ter
planten
Water en

oever—

p1anten

Bemeste

graslariden

Juricus articulatus (215,113,146)

Polygonum mite (i)

Montia fontana (0,1,0)

5.

Veronica 'beccabunga (.7,17,12)

Jtmcus bulbosus (22.21.41)

Beills 'perennis (17,6,11)
Hieracium caespitosum (i)

Perceel 854 25 soorten waarvan 7 met 10 of meer zaden,

:Ruinex obtusifolius (1,0.17) Stellaria media (11,2,2)

saina procum'bens( 153.93.80)Poa annua (0,0,1)

1. Onkruiden

_______________________

2. Storing en :Juricus bufonius (9.1,1)
natte Polygonum mite (3,1>

pionier— Polygonum hydroplper (2)

planten Rorippa spec. (;o,i,o)

4, Water en :Callitriche spec. ("8)

oever— Juncus bulbosus (4,0,1)

planten Mentha aquatica (0,0,1).

5, Bemeste grasl:Bellis perennis (6);

Chamaerlon angustifolius(0, 1 , 1)

:Betula pubescens (10,1,3)



Perceel 137!0
1, Onkruiden
2. Storing en

natte
piomi er

4, Water en

oever

planten

26 soorten waarvan 6 met 10 of

:Säina' prooumbens ('i ,0,2)

:Sirpus setaceue ('i)

Trifoliuin repens

Juncus bufonius ('1,3,0)

;Mentha aguatica' 8,212)

Epilobium hirsutum (2))

Lycops europeue ('o,o,i)

Juncus bulbosus (o,i,i)

:Hirperjcum tetrpterum (3,4,9)
Festuca pratensis ç2)

3 7 10 3

5 4 4 4

5 7 5 5

4 8 6 2

2 6 7 3

meer zaden.

Poa annua

Juncus articulatus (42,0,0)

Polygonuin mite (i)

Carex ovalis ('0,0,1)

Myootis pa1ustris (5,1,4)

Eupa'torium cannabinum (1)

Veronica beccabunga (0,2,0)

Be11ieperennis (5)

3 .1 29

1 2 3 22

1 1 4 230
1 3 1 25

1 1 3 3 26
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5. Bemeste
graslanden

6. Droge grasland.en : Hieracium pi1ose11a (i)
7. Heide veen :Ranunculus flammula- (1,2,4)
8, Bosrand. en :Epilobiuni tetragonum ('1,3,3); Urtica dioica (33.9.3)

kapvlakte Chamaerion angastifolium(2, 2,1)

9, Boaplanten :Betula pubescens (18,1.5) Salix cinerea (3)

Stellaria uliginosa (ii.i.i)

Tabel 6b: Aantal soorten dat niet in de vegetatie maar wel in het
zaadkapitaal is gevonden, per ekologische hoofdgroep en
per perceel.

Skologische hoofdgroep 1 2 4 5 6 7 8 9 totaal
Perceel

464

1378

1376

854

1370
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Diskussie..

Monstername en verwerking.

Er is niet systematisch gestoken in het proefvlak, terwiji ook

de grenzen van het viak niet vastgelegd waren. Er is verepreid in

ongeveer hetzelfde viak gestoken. Het is niet uitgesloten dat er een

kleine verschuiving over het jaar is opgetreden. Thompson en Grime (1979)

hebben hun monsters heel anders verzameld. Zij hadden een proefvlak van

100 x 10 m2 waar tien monsters werden genomen per 10 x 10 m2 yak. Het

voordeel van onze werkwUze is dat er minder variatie zal zitten tussen

de monsters door beperking van de ruimte]Jjke variatie. Een nadeel ia

dat de bodem en vegetatie van het proefvlak sterker wordt verstoord dan

ala de monsters over een grotexr gebied worden verzameld. Na negen sisal

boren en vijf maal plagjes steken waren er behoorll3k wat gaten gemaakt.

Aangezien wj tien maal zo weinig monsters per vegetatie hadden en

de vegetaties van de percelen sterk op elkaar leken, was het belangrijk

de variatie zoveel mogelijk te beperken. Cm het verloop van het zaad—

kapitaa]. door het jaar en het verband tussen zaadkapitaal en vegetatie

te bepalen is het belangr&jk de variatie per monstername per veld laag

te houden.
BIj het verwjderen van levende plantendelen andenz dan zaden zal

wat zaad verloren z,jn gegaan, zowel zaad dat in de kleine hoeveelheid

grond die aan de wortels bleef zitten als ook zaad dat in de bovengrondse
1*

vegetatie en op de bodem zat. Hoeveel zaad hiermee verloren ia gegaan
V

is onmogelijk te schatten. Zaad dat aan de wortels bleef zitten is in

ieder geval niet van invloed geweest op deresultaten door de geringe

hoeveelheid.

Het verwijderen van grotere wortels is niet voor alle soorten in

voldoende mate gebeurd. Vooral bi een aantal grassoorten werden toch

nog uitlopers gevormd, met name bij Festuca rubra en Agrostis stolonifera.

Planten van deze soorten werden voorzichtig ult de pot getrokken,

waarbij erop gelet werd of er oude wortels aan zaten. Doordat die

worte].s soms afbraken voor ze gezien waren, zal bij deze soorten some

een uitloper ale kiemplant zijn geskoord. Andere soorten die op dit punt

problemen opleverden waren Poa trivialia/pratensis, Galium palustre,

Veronica beccabunga,en Stellaria uliginosa. Bij de meeste dikotylen
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konden uitlopers goed van kiemplanten worden onderecheiden door het

al dan niet aanwezig zijn van kiembladen,

Ki emoms tandigheden,

Niet al het verse zaad is meteen na de val tot kiemen in aiaat,

Per soort kan eerst aan verachilleride voorwaarden voldaan moeten worden,
voordat kieming mogelijk is. ms moet zaad eerst een tijd onder koude en

vochtige omstandigheden verkeerd hebben (stratifikatie), valcer is
enkele maancten droog bewaren bij 5?C ook al voldoencte. Grime et al.
(1981) geeft een overzioht van kierningseigenschappen van veel Enge].se

planten. In bijiage 4 zijn hiervan enkele gegevens voor in dit onderzoek
gevonden soorten gegeven,

De omstandigheden binnen ijn het meest konstant over het jaar heen.

Daardoor zljn de resultaten van binnen het beate voor het beeld van het

verloop van de hoeveelheid kiemkrachtig zaad over het jaar. Wel wordt

het s zomers warmer dan 20°C en zijn de dagen dan langer da 16 uur,

Be gestratificeerde potten versohillen hiervan door de vljf weken

stratifikatie en ook wat langere kiemperiode (tijd tussen monstername

en het weggooien van de monsters.). Be potten die batten hebben gestaan

hebben geen konstant kiemregime gehad. Een deel van de buitenpotten
hebben in de winterkoude gestaan waarbij stratifikatie zal zijn opgetreden
in tegenstelling tot de potten die steeds binnen hebben gestaan

(met name monsters getoken op 14—11 en 21—12),, Daarnaast groeid.en

planten batten minder snel ('s winters zelfs nauweljjkg) zod.at de

kiemperiode ook hier langer was dan bij de binnenmonstera. Be grootste
verschillen tussen binnen en batten hebben zich due in de winter
voorgedaan. Be reden dat een deel van de potten batten is gezet en
later ook een deel is gestratificeerd. is dat geprobeerd. is een zo

volledig mogelijk beeld van het zaadkapitaal te krijgen.

Volgens een vergelijkend onderzoek door M, Ham (1980) naar de
opkomst van het zaadkapitaal van een grasland was er geen kiemregime
dat aile soorten opleverde, E4n maand batten en dan binnen leverde
haa.r van de onderzochte regimes het grootste aantalsoorten op, een
kombinatle met andere regimes altid meer. Zij heeft echter niet het
verloop over het jaar bepaald zodat ze niet te maicen had met het nie-t
konstant zjn van de omstandigheden batten,
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Voor het beantwoorden van de vraagste].ling hoe het verloop van

het zaadkapitaal over het jaar is, moeten de kiemomstandigheden over
het jaar zo konstant mogelijk zijn. Hiervoor zijn de binnenpotten dus het
meest geschikt en de buitenpotten alleen als ze niet teveel van de

binnenpotten afwijken in verloop van het zaadkapitaal. Omdat niet over

het hele jaar een deel van de potten gestratificeerd is, is de vergel&j—

king van die gegevens met die van binnen en buiten lastig. Daarom is
van de gegevens van gestratificeerde niet zo vaak gebruik gemaakt,

maar alleen als extra gegeven over het verloop van het zaadkapitaal
over het jaar en als bron van informatie over de invloed van stratifi—
katie op het verloop van het zaadkapitaa1'over het jaar.

Vergelijking tussen de aantallen zaden verkregen met de verschillende

ki emregime s.

Over het algemeen is het aantal gevonden zaden onder de

verschillende kiemregimes van dezelfde orde van grootte. Ook kwaiitatief

(aantal soorten) zijn er nauwelijks verschiflen. Een probleem bij de

verge]4jking is de grote variabiliteit in het aantal zaden per pot per

perceel en het kleine aantal zaden dat van veel soorten gevonden is.

Toch liJkt het erop dat de russen het bi3 de buiten— en de stratifi—
katiepotten beter doen. Opvallend is het geringere aantal zad.en van

Holcus lanatus, Anthoxanthum odoratum, Poa triviali s/pratensi s,
Cerastium fontanum en Stellaria uliginosabij de gestratificeerde potten.
Dit kan gekomen zijn door beschadiging van kiemplanten bij het overbrengen

van de kiemkast naar de kas. Veel zaden waren dan al gekiemd en

getio1eerd. WaarschjnhijIc za]. dit echter niet zo'n groot verschil

veroorzaakt hebben. Misschien dat een dee]. van het zaad van deze

soorten kort leeft en als het niet snel kiemt dood gaatin de maand

tussen monstername en overplaatsing naar de kas. De genoemde soorten

zin allemaal uitgesproken zaadtype 3 soorten met een duide].ijke piek

in de nazomer.

De vijf weken stratifikatie zijn voor Rhinanthus onvo].doende geweest.

Voor Galiuni aparine en moge].ijk ook voor Alnus waren ze we]. voldoende,

hoewel door het kleine aantal zaden hier weinig zekerheid over is.

Veel invloed heeft de stratiuikatie niet gehad. Van de gevonden

soorten zjjn er echter ook maar enkele waarbij stratifikatie noodzakelijk
is of in ieder geva]. een sterke verhoging van het kieiningspercentage
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geeft (Grime et al. 1981 en bijiage 4).

Al met al hebben de kiemregimes buiiten en stratifikatie weinig
extra's opgeleverd. Het was blj dit onderzoek beter geweest ale aiLle
potten steeds binnen hadden gestaan om met grotere aantaflen een beter
verloop over het jaar te krijgen.

Soorten die na de monstername in het zaadkapitaal terecht zjin gekomen

(vervuiling).
Voor twee soorten zijn duidelijke aanwijzingen dat (een deel van) het

zaad na de monstername in het zaadkapitaal zijn gekomen; Chamaerion
angustifolium en Betula pubescens. Chamaerion is een soort met vergankelijk

zaad (type 1, Thompson en Grime 1979) en zal due weinig in de diepere
lagen voorkoinen. Zaad dat na de monsternaine in het zaadkapitaal terecht
komt, zal gelijk verdeeld over .de bodemlagen voorkomen. Dit laatste is
bij Chamarieon het geval. Bovendien is ze alleen bulten gevonden.

Van Betula zIjn alleen buiten zaden gevonden in de diepere lagen.

Berkenzaad was bul ten in overvloed nwezig iri de omgeving, Ook binnen
zijn onregelmatigheden opgetreden. Zo heeft Cerastiuni er gebloeid (maar
waarschijnlijk geen zaad geproctuceerd) en is Gnaphalium er tot zaad—
produktie gekomen. Bit is echter niet duidelijk in de resultaten terug te
vi nden,

Be terminati eprobi emen.

Vooral kiemplanten van grasachtige planten zijn some moei]Jjk te

onderecheiden van elkaar, Bij materlaal en methode is over Juncus

acutifloris en Juncus articulatus en Poa trivialis en Poa pratensis al
bet &n en ander opgemerkt. Problemen leverden ook op Scirpus setaceus
die in jonge toestand nogal op Juncus effusus leek maar waarvan ook een

aantal plariten in bloei iijn gekomen en dus zeker zijn gedetermineerd;
Epilobium soorten waren zeker in jonge toestand moeilijk nit elkaar te
houden. Bij lets oudere planten was Epilobium hirsutum wel goed te
onderscheiden; mogelijk hebben tussen de ale Stellaria uliginosa

gedetermineerde planten ook exemplaren van Stellaria graminea gezeten,

terwiji bij deze soort uitlopers ook moeilijkheden gaven; Agrostis soorten,
mn A. stolon.ifera en A. capillaris maar waarschijnlijk kwain A. capillaris
niet in bet zaadkopitaal voor, net ale in de vegetatie; in een enkel
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geval zal het ondersoheid tussen Alopecurus geniculatus en Glyceria

fluitaris niet juist zijn gemaakt; mogeltik heeft er tussen de Trifolium—

zaden ook zaad van T. pratense gezeten; Ranunculusrepens en R. acris

waren niet in alle gevallen goed ult elkaar te houden.

Verloop van het zaadkapitaal over het jaar.

Grime (1979) onderscheidt vier zaadkapitaaltypen wat betreft de

levensduur op basis van het verloop van het zaadkapitaal over het jaar.

Type 1 en 2 hebben vergankelijk zaad. Hiervan zljn én jaar na de zaadval

geen zaden meer levend. Het verschll tussen beide typen is dat zaad van

type 1 kiemt na de val in de nazomer of herfst en van type 2 pas in het

voorjaar erna. Deze twee typen zijn slecht vertegenwoordigd in de

onderzochte vegetaties. Ty-pel soorten zijn vooral grassen van warme droge

graslanden, dus niet het biotoop van de vegetaties van dit onderzoek.

Volgens Grime (1979) horen de liter gevonden soorten Festuca rubra en

Lolium perenne hiertoe, terwiji Festuca pratensis volgens onze gegevens

liter ook bij gerekend kan worden. Festuca rubra en Lolium perenne hebben

in dit onderzoek geen uitgesproken piek in de nazomer. Bij Festuca rubra

waren problemen met ultlopervorming (zie materiaal en niethode) en bij

Lolium waren soms determinatieproblemen (onderscheid met Festuca pratensis

en Cynosurus cristatus).

Type 2 soorten komen voor in gebieden waar het 's winters koud is.

Een duidelijk voorbeeld uit het Drentsche Aa—gebied is Ithinanthua

angustifolius, verder Galium aparine en volgens Thompson en Grime (1979)

ook de soorten Anthriscus sylvestris en Viola palustris die wel in de

opnamen maar niet in het zaadkapitaal zijn aangetroffen. De trefkans van
een zaadje van deze soorten is klein omdat ze voor atratifikatie niet
kiemen en erna meteen en dus korte tijd kiemkrachtig zijn (Thompaon Grime

1979). Voor type 1 soorten geldt dat in mindere mate ook. Onder de soorten

die wel in de vegatatie maar niet in het zaadkapitaal zijn gevonden
(tabel5 ).: zitten dus mogelijk nog meer soorten met vergankel&jk zaad,

naast soorten die weinig maar wel langlevend zaad hebben, zoals Trifoliuni
repens. Waarschijnlijk behoort Cynosurus h.tervan tot type 1.

De meeste soorten in de oncterzochte vegetaties hebben langlevend

zaad, waarvan dus minstens een deel ouder dan 6n jaar kan worden.
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Thompson en Grime (1979). onderacheiden hierin twee subtypen te weten
type 3 met een relatief grote jaarlijkse toevoer en type 4 met een vrij
kleine jaarlijkse toevoer, Z&j steilen dat het onderscheid niet scherp is
en geven er ook geen kriteria voor. Een kriterium voor dit onderscheid
zou kunnen zijn de hoeveelheid zaad aanwezlg ala het nieuwe zaad

kiemkrachtig is toy. het gemiddelde van de rest van het jaar of toy.

de minimale hoeveelheid zaden van enige monstername, Problemen hierbij

zijn oa dat niet bij alle soorten al het zaad meteen k4emkrachtig is,
de breedte van de piek niet bij alle soorten gelijk is en bovenal de
variatie van het zaadkapitaal in het veld (in de ruimte) waardoor het
verloop over het jaar afwijkt van de ideaaltypen.

Type 3 wordt sterk benaderd door een aantal grassen: vooral

Anthoxanthum odoratum (fig. 3), maar ook Hôlcus lanatus en Poa trivialis/

pratensis. Van de dikotylen lijken Urtica dioica, Cerastiuin fontanum,

Stellaria uliginosa en Bellis perennis erop, de laatste twee met twee

pieken. Bij Bellis kan dit verklaard word.en doordat die na het hooien

half juni in 464 weer ging bloeien, terwiji dan aanwezig zaad van de
eerste piek kiemde en dus verdween, Plantago lanceolata, Ranunculus

repens, R. acris (vooral buiten) en Alnus glutinosa lijken op type 3

maar met een maximum in het voorjaar. Be oorzaak van dit uitstel kan

zijn stratifikatlebehoefte (Alnus) of narijping (Plantago lanceolata,
Ranunculus repens, zie Grime et al. 1981). Narijping kon echter ook bij

eerder verzamelde monsters gebeuren in de tijd tussen monstername.

en weggooien. Wel groeide tegen het eind. veel mos in de potten zodat de

rele kiemperiode korter was. Stratifikatie kan ook niet de oorzaak

zijn (behalve misachien bij Alnus, zie ook versohil binnen— en stratifi—
katiepotten) want dan zouden de november en deoembermonsters van buiten
meer zaad moeten geven dan die van binnen, zoals bij Rhinanthus wel het

geval was.

Type 4 word!t maar door enkele soorten enigszins benaderd: Ranunculus
flammula, 1Tuncus effusus, Epilobium tetragonum. Bit typt stelt ook wel

de hoogste eisen aan de kiemomgeving en aan de variabiliteit in het

veld. ledere afwljking verstoort het verloop, lets bij de andere drie

typen veel minder het geval is. Van veel soorten zijn weinig zaden

gevonden zodat de kans op afwijkingen van het verloop erg groot is.

Sämenvattend is het onmogelijk alle soorten bijn van de vier

typen van Grime in te delen. De soorten die volgens deze kriteria wel
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in te delen zijn staan in b&jlage 4.

Verdeling van het zaadkapitaal over de monsterdiepten.

Faktoren die de verdeling van het zaad over het bodemprofie]-

bepalen zijn: a) grootte en vorm van het zaad ('zie bijiagé 4). Grote zaden

en zaden met uitsteeksels kunnen minder gemakkelijk in de bodem dringen

dan kleine ronde zaden. b). levensduur van het zaad. Afdalen gaat langzaan

en hoe langer zaad leeft des te groter is het percentage op een bepaalde

diepte ten opzichte van de bovenlaag. c) bij soorten met langlevend zaad

het voorkomen in het verleden. Oüd zaad is afkomstig van planten uit

jaren voorafgaand aan het jaar van onderzoek. Ale een plant toen meer

voorkwam dan tjdens het onderzoek zal er naar verhouding meer zaad in

diepere lagen zitten. Als de plant in het verleden minder (of zelfs niet)

voorkwam, zal er in diepere lagen relatief weinig (of geen): zaad van die

soort zitten.

Bij de indeling op basis van de verhouding 0—2/2—6 zijn vlJf kiassen

gemaakt. Een indeling in twee klassen (kort— en langlevend zaad)' zou de

grote variabiliteit geweld aan doen. Dat bij de russen en cypergras—

achtigen de verhouding 0—2/2—6 buiten duidelijk lager was dan binnen

(zie bijiage 3)) ondanks dat in de bovenlaag ook al buiten meer zaden

zijn gevonden, is opmerkeltjk.

Kombinatie van de gegevens van het verloop van het zaadkapitaal over het

jaar en de verdeling over d monsterdieptes.

Het zou mooi zijn ale de beide benaderingswiizefl voor de bepaling van

de levensduur van het zaad overeenkometige resultaten zouden geven.

Daartoe moet het verband onderzocht worden tussen de verdeling van het

zaad over de monsterdieptes en de variatie van het zaadkapitaal over het

jaar in de bovenste laag (bedoeld wordt variatie veroorzaakt door zaadval

kieming, sterfte en due niet variatie in de ruimte),.
Zoals al eerder opgemerkt is ook hierbij een probleem het vinden van

een goede maat voor de variatie van het zaadkapitaal door het jaar.

Faktoren die een duidelijk verband tegenwerken zljn: a)) aan de kant van

het verloop over het jaax: variatie in de ruimte, klein aantal zaden per

soort, brede pieken. b) aan de kant van de verdeling over de bodemlagen
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zaadgrootte en vorm, bedekking van de betreffende soort in het verleden.
Hierdoor is het ons ormogelijk gebleken dit veband op een akseptabele
manier te onderzoeken,

Verband tussen vegetatie en zaadkapitaal.

Meesta]. worden in artikelen over zaadkapitaal uitspraken gedaan over
de mate van overeenkomst tussen zaadkapitaal en vegetatie (by Thompson &
Grime, 1979, Branclsma, 1984). Duidelijke kriteria worden daarbij niet
gehanteerd zodat deze uitspraken in het luchtledige b]ijven hangen.
Vergelijkingen kunnen zowel kwa].itatief ala kwantitatief gemaakt worden.
Naar onze mening kunnen geen uitspraken worden gedaan over het verband
tussen vegetatie en zaadkapitaal ala geheel maar alleen per soort. Per

soort mag we]. een verband worden verwacht. Tuasen soorten bestaan echter
grote versohillen in produktie van zaad en de levensduur daarvan.

Het is moeilijk de vegetatie te bepalen die het zaad levert aan het

proefvlak. De opnames zijn daar een indikatie voor, geen volledige

weergave. Met name variatie in het verlengde van de beek (houtwallen,

bosjes, sloten) komen er niet tot in uitdrukking terwij]. soorten die daar

groelen wel zaad kunnen leveren aan de proefvlakken. Een ander probleem

is dat er vanuit is gegaan dat de vegetatie van het proefvlak ergens

tussen die van beide opnames inligt. Bij 1376 was dit duidelijk niet het

geval. Het proefvlak lag op een zandopduiking en was droger dan beide
kwadraten. De vegetatie week daardoor enigszins af. Zo kwam er veel

Plantago lanceolata en Leontodon voor. Ten slotte zjn de opnames bj

1370 en 464 een jaar later gernaakt. Vooral bij de nog snel veranderende

vegetatie van 464 is dat jammer.

Het gemiddeld aantal zaden per procent bedekking (tabel 4) varieert
nogal binnen én soort over d verschillende percelen. Aan het gemiddelde

over alle velden mag dan ook niet teveel waarde. gehecht worden. De

versohillen tussen soorten in aantal zaden per procent bedekking wordt

veroorzaakt door verachillen in produktie van het aanta]. zaden en de

levensduur van de zaden, Be verschillen binnen n soort tussen de

percelen worden veroorzaakt door het verachil van de vegetatie in 1983

met die in voorgaande jaren en uiteraard het verschil tus8en de vegetatie

op de plaatsen van de opnaines en die op de monsterplaatsen. Hoe sterker

de verandering van de vegetatie, hoe langer de levensduu.r van het zaad,
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des te groter de afwijking in de vehouding zaad/bedekking. Ala een soort

nog aan het toenemen is door versohralend beheer zal er ininder zaad zijn

dan verwacht aan de hand van de bedekking. Ais een soort aan het afnemen

is door het verschralend. beheer zal er nog veel oud zaad in de bodem

zitten en dus talrijker zin dan verwacht. Dat bij 464 vrijwel steeds het
het minimum in de verhouding optreedt is hiermee verklaard. De meeste

soorten moeten hier nog komen of hebben zich pas gevestigd of sterk

uitgebreid onder het in 1983 begonnen verschralend beheer. Eën groot

zaadkapitaal hebben zij nog niet op kunnen bouwen. Jammer is dat een

geringe bedekking en/of een gering aantal zaden nogal snel extreme
waarden geven in de verhouding.

Soorten die niet in de vegetatie maar wel in het zaadkapitaal voorkomen.

Dit is een speciaal onderdeel van de vergeliking tussen vegetatie

en zaadkapitaal. Het interessante van dit deel van het zaadkapitaal is

dat er soorten tussen kunnen zitten die zich in de vegetatie zul'len

gaan vestigen bij doorgaand verachralend beheer (8akker en de Vries 1983)..

Met name gaat de aandacht nit naar soorten die voor het intensieve

gebruik van de graslanden een grotere verspreiding hebben gehad en zich

door het verschralende beheer weer uitbreiden. Voorwaarde is wel dat de

betreffende soorten langlevend zaad hebben.

Over het algemeen zijn van de soorten die wel in het zaadkapitaal

maar niet in de vegetatie zijn gevonden maar weinig zaden aangetroffen.

Meestal minder dan tien over het hele jaar in n perceel. Veel van

deze soorten zijn niet in de opnames gevonden maar stonden wel in de

omgeving, by langs slootjes (tabel 6' groep 2 en 4), op houtwmllen of in

bosjes (groep 8 en 9), waren onopvallend of in kleine aantallen in de

vegetatie aanwezig of hebben een groot verspreidingsgebied van het zaad

(bomen, windverspreiders). Al deze faktoren maken het moeilijk te bepalen

of een soort inderdaad alleen in het zaadkapitaal voorkomt met oud zaad.

Duidelijke aanwijzingen voor de mogelijkheid tot hervestiging u.it

oud zaad n dan ook niet gevonden. Die waren echter ook nauwelijks te

verwachten omdat net veel hoollandsoorten vrij kortlevend zaad hebben

(Bakker en de Vries 1983) en dus van buiten het perceel moeten komen.

Blijkbaar is het zaadkapitaal niet zo blijvend dat na tientallen jaren

hier nog voldoende zaden inzitten om zich weer in de vegetatie te kunnen

vestigen.
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HOOFDSTUK 2

Kieming, hand.having en vestiging van een aantal
gerntroduceerde soorten in gras].andvegetaties
van verechillende ouderdom ten aanzien van het
aantal jaren verschralend beheer
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In dit hoofdstuk komen de volgende vragen aan de orde:

— Is er bij regeneratie naar vroegere plantengemeenschap—
pen sprake van een verspreidingsprobleem, ofwel korikreet:

zijn er soorten die in de vegetatie en in het zaadkapi—
taal niet voorkomen maar na introthiktie zich wel kunnen
vestigen?

Aan de orde komen de volgende deelvraags-tellingen:

— Welke soorten komen in de percelen bij aañvang van het
beheer in de vegetatie niet voor maar worden wel ver—
waoht in de loop van de suocessie?

— Komen deze soorten al wel voor in het zaadkapitaal?
— Welke soorten verschijnen in de loop van het seizoen

ala kieinplant in d.e percelen?
— Welke van een aantal geTntrodnoeerd.e soorten zijn in

staat tot kieming en vestiging?

Een tweede hoofd.vraagstelling betref't de invloed. van d.e vege—

tatie striiktuur op kieming en vestiging van de ge!ntroduceerd.e

soorten. Ook zaadeigenaohappen worden hierin betrokken. De deel—

vraagstellingen luiden:

— In wat voox' opzioht verandert d.e vegetatieatruktuur

in de loop van het aantal jaren versohralend beheer

en is er een relatie te leggen met de kieming en vesti—

ging van een aantal gentrod.uceerde soorten?

— Is er een relatie tussen de hoeveelheid open grond

tuasen d.e vegetatie in de px'oefvelden en de kieming

en vestiging van een aantal geTntroduoeerde soorten?

— Wat is invloed. van het zaadgewioht van do geTntrodu—

ceerde soorten op kieming en vestiging ervan?
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Mat eriaal en methode

De experimenten zijn uitgevoerd. in vijf peroelen lange het Anlor—

d.iep, perceel 1370, 854, 1376, 1378 en 464 die respektievelijk

30, 15, 10, 4 en voor het eerete jaar in beheer waren ten tijde

van het onderzoek. In een aantal van de percelen wordt met permanen—

te kwadraten de sucoessie gevolgd.. Deze wordt o.a. besohreven door

Branas en Hoekstra (1980) . your de bpli1 of erten in de

vegetatie voorkwarnen is van deze opnamen gebruik gemaakt (zie bijiage 5)

Bij de aanvang van het experiment was nog geen systematisch ond.erzoek

naar het zaadkapitaal in de peroelen uitgevoerd. Ook over het voor—

komen van kiemplanten in het veld was niet veel bekend. In het von—

ge hoofdstuk is het zaadkapitaal uitvoerig aan de onde gekomen. Om een

idee te krijgen van de spontane opsiag van kiemplanten in het veld

zijn op de kontr6ledata van het zaaiexperiment uit d.c percelen steeds

vijf plagjes van 10 bij 10 cm2 gestoken en op het laboratoriurn ge—

kontroleerd op d.c aanwezigheid van kieinplanten. Kiemplan-ten die nog

niet herkenbaar waren zijn gemerki en na uitgroeien in de kas gede—

termineerd. Bij de keuze van de bij het zaaiexperiment ingezaaide

soorten is due vooral gebruik gemaakt van vroegere vegetatieoPflamefl

aismede algemene gegev'ens uit de li-teratuur (o.a. Westhoff en den

Held, 1969).

De zaaiexperimenten

Op twee data in 1983, eind maart en eind juli, is een kiem—

en vestigingsexpeniment in het veld ingezet en vervolgd tot juni

1984. Het jaar 1983 werd gekerunerkt door een zeer nat voorjaar,

gevolgd. door een zeer droge periode in de maanden juni, juli en

augustus. De winter van '83/'84 was zaoht. Het eerete experiment

betrof een onderzoek naar kieming en vestiging in een opgroeiende

voonjaarsvegeiatie, het tweed.e werci ingezet viak na hooien van d.c

peroelen, hetgeen een nabooteing van de natuurlijke situatie betrof.



—50—

De ingezaaide soorten

Een aantal uitgangspunten lag ten grond.slag aan dc keus van de

ingezaaide soorten:

— Het moesten soorten zijn die vex'wacbt werden in de suocessie die

volgde op het in versohralend beheer nemen van de betreffende

peroelen. Dii is hierboven al aan d.c orcie ge1comen

— Tussen mono— en d.iootylen mocat een redelijk evenwiohtige verde—

hug zijn daar beiden van grote invloed zijn in de onderzochte

vegetatietypen. Hierin kiemen monocotylen vaak onznid.dehlijk na de

zaadval terwijl dicotylen vaak door een dormancy periode worden

gekenmerki (Grime, 1979; Bakker ci al., 1980; Pegtel, ongepubhi—

oeerii).

— Voor zover mogelijk, afhankehijk van de voorraad. recent zaad

in d.c opelag op het Biologisoh centrum (droge opsiag in het don—

ker bij 500), is geprobeerd soorten met lang— en kortlevend aad

evenredig vertegeuwoordigd te laten zijn. Hierbij is gebruik ge—

maakt van de indelingen van Thompson en Grime (1979) en Bakker

(198 ).

Om een idee te krijgen over versohillen die bestonden tussen

inzaaieu in het voorjaar en inzaaien in het uajaar is bij het tweede

experiment een aantal soorten uit d.c zaaiproef in het voorjaar na

het hooien opnieuw ingezaaid. De ge!ntrod.uceerde soorten staan in

tabel 1 weergegevefl.

Tabel 1: In d.e vegetatie ge!ntrod.uoeerde soorten

Zaaiprof voorjaar 1aipro.f najaar (na hooien) )iono—f Lang—/

diootyl kortlsvend aaad

JunouB but oniu5 Junou. but oniu. K L

AnthoxanthwD odoratum K K

Cyno!urue oriitatu. Crno.uru oriatatu. K K

AlopeourUP genioulatue K I

Qlyo.ria fluitene K I
Car.x nigra K I

Plantago lenoeoleta Plent.go 1.no,olata D K

Rhinanthu. anguetifoliuc K

Caitha palueti. D K

Lychnie floc—cuouli Lyohni. floc—cuouli D K

Cir.ium paluetre D I
Cr.pi. paludoul D K



Voorbehandeling van de zaden

Het zaad dat voor het zaad. in het voorjaar gebruikt is is voor

het inzaaien gestratificeerd gedurend.e 60 dagen bij 5°C en voohtige

kondities. Voor de tweede zaaiproef is vera zaad. gebruiki, afkomstig

uit het peroeel zeif of nabij gelegen percelen, en is direkt in de

vegetatie ingezaaid. Van alle soorten is het kiemingaperoentage na
060 d.agen bepaald (kiemomatandigheden 12 uur lioht bij 20 C, 12 uur

donker bij 10°c). Vera zaad. d.cvt na 60 dagen nog lago kiemingaperoen

tages had is over een langere periode gevolgd.

Tabel 2: Kiemingaperoentagea na uiteenlopend.e perioden van het voor

de zaaiexperimenten gebruikte zaad.

Zaad voor d.e zaaiproef in het voorjaar (geatratifioeerd zaad.):

Kiemingaperoentagea na 60 dagen

Junous bufonius 100

Anthoxanthun od.oratum 47
Cynoeurus criatatue 83

Flantago lanceolata 94

Rhinanthus anguatifolius 66

Lychnia flos—ououli 93

Caitha palustris 82

Zaad voor de zaaiproef in het najaar (vera zaad.):

Kiemingaperoen-bages na 60, 120, 180, 240 dagen

Junous bufonius 7 79 87 87

Cynosurus cristatus 98 98

Plantago lanceolata 95 96

Lyohnia flos-cuculi 95 97

Cirsium palus-tre 93 93

Glyceria fluitans 12 21 36 48

Alopeou.rus gertioula-tus 42 42 42 42

Carex nigra 10 12 12 12

Crepia paludosa 17 18 18 18
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Uiivoering zaaiproef

In de vijf eerd.er genoemde peroelen werd. bet zaad van de soorten
uit tabel 1 in vijfvoud op plot jes van 10 bij 10 cm2 op ond.erstaan—

d.e manier in proefvakken ingezaaid.

Pro efvak

- %j.iQj't. srt6 srt 4— ingezaaide soorten
ii 1 1 1 1 1 1J
IIII 3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

- 4 4 - i - 4_ — — 4_

.�_1_ 5 5 5 5 5 5

— plotje van 10 bij
10 cm2

Om de plotjes makkelijk terug te kwinen vinden werden ze gemerkt met

een langs de boverand. geplaatste beugel. Per plotje werden 80 zaden

ingezaaid.. In d.e vijf peroelen is in de bestaande vegetatie ingezaaid.

In twee peroelen, 1378 dat pas kort in beheer was, en 854, dat al

iaug in beheer was is bovend.ien ingezaaid in plotjes met een kort—

geknipte vegetatie (5 tot 10 cm lengte) en in plotjes waar d.c vege—

-tatie volled.ig verwijderd was en waarvan de grond. waarin werd. inge—

zaaid. was gesteriliaeerd. Dit om in d.c grond. aanwezig zaad te doden.

De veidjes met kortgeknipte vegetatie werden op de konrt1edata, om

d.e twee maand.en, bijgeknipt tot d.c oorspronkelijke lengte (5/10 cm).

B±j de p].otjes met gesteriliseerde grond. werd. ingroeiend.e wegge—

knipt. Op d.e kontrledata werd.eu de kiemplanten geteld en ind.ivid.u—

eel met een gekleurde speld gemerkt om bet lot ervan te kunnen ver—

volgen. Er werden spelden met versohillende kleur gebruikt om af—

zond.erlijke cohorten kiemplanten van elkaar te kunnen onderscheidefl.

Wanneer het aantal kiemplanten per plotje groter werd dan 25 tot 30

werd. tot dit aantal -teruggewied. Van dc achtergelatefl individuen

werd bet overlevingapercentage, het percentage dat juveniel en adult

werd en bet percentage dat tot bloei kwam berekend. Deze percentages

zijn vervolgens omgerekend naar bet totaal aantal gekiemde individuen

door ze te vermenigvuldigen met dc faktor totaal aantal gekiemde mdi—

vithien : aantal aohtergelaten individuen.

Van d.c keimplanten die tijdens de proef stierven wercien de spelden

verwijd.erd. Aan bet eind van de proef zijn alle spelden en beugels

verwij derd..
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Bepaling van cle vegetatiestruktuur in d.e vijf peroelen

Om de d.ichtheid. van de vegetaties in de vijf peroelen gedurende

de periode v].ak na inzaaiing in het voorjaar te bepalen zijn ze

doorgemeten op lioht— en temperatuurgrad.iënten. Daartoe zijn uit de

percelen plaggen van 40 bij 40 cm2 gestoken en rneegenomen naar het

Biologisoh Centrum. Daar zijn ze volgens onderstaande opetelling met

een 30—kanaalsrecorder doorgemeten.

Proefopatelling struktuurmeting

TL P L TL TL PL

"0cm

zo

to

f 1370J 854 ] [ 1376]
J

1378
1 1

464]

P: temperatuurcellen (voor direkt zonlioht afgesohermd)

L: liohtoellen

De plaggen bevonden zich in de tuin van plantenoecologie en gedurende

elke 30 minuten werd.en alle oellen d.oorgemeten. De meetperiode be—

aloeg een lO—tal dagen. Hieruit zijn twee onbewolkte dagen gekozen

voor verd.ere analyse. Omd.at aohteraf bleek dat een groot aantal liohi-

meters niet gewerkt had is in hot najaar in het veld een liohtmeting

met een Lux—meter uitgevoerd.

Peroentagea open grond in de zaaiplotjea

Als andere znaat voor de d.iohtheid van do vegetatiestruktuur

is op do eerste kontrCledatum van de proefplotjes het percentage

open grond gesohat met een nauwkeurigheid van 5 %. Dii percentage

is dat deel van do bod.em, dat niet door vegetatie, moe of d.ood orga—

niach materiaal word. bedeki.
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Reaultaten

Alvorens op do resultaten van do zaaiproef in te gaan zal aan

de orde komen welke ingezaaide soorten al in de peroelen waarin do

proef is uiigevoerd. voorkomen. Hot voorkomen in do vegetatie is be—

paald aan de hand van vegetatieopnamen, het voorkomen in hot zaad—

kapitaal is afgeleid nit deresultaten van hoofd.stic 1. Van de kiem—

planten die gedurend.e hot seizoen in bet veld opkomen wordt een voile-

dig overzicht gegeven. In hot laatste deel zullen do resu].taten af—

lcomstig uit de zaaiproef in verband. worden gebraoh't met de struktuur

van de vegetaties in de versohillende proefve].den. Overleving van

kiemplan-ten zal in verband worden gebraoht met bet gewioht van de

zaden.

Voorkomen van de ingezaaide soorten in dc vegetatie en het zaadkapi—

taal

In tabel 3 s-taat weergegeven welke van de ingezaaide soorten

ged.urende bet seizoen dat do proef werd uitgevoerd in de vegetatie

en het zaadkapitaal voorkwamen.

Tabel 3: Voorkomen van ingezaaide soorten in do vegetatie en bet

zaadkapitaal in de versohillende peroelen tijdena het

proefseizoen

464 1378 1376 854 1370
Vz Vz VZ SVZ .VZ

Jl2nous bufonius — + + + + + — + — —

Anthoxanthum odoratum — — + + + + + + + +

Cynosurus oristatus + + — — + — + + — —

Plantago lanoeolata + — — — + + + + + +

Rhinanthus angustifolius — — + + + + + + + +

Lychnis fios—ouculi + + — + — + + + + +

Caitha palustris — — — — — + + + + +

Alopecurus genioulatus + + + + + + — + — —

Glyceria fluitans + + + + — + + + — —

Carex nigra — — — — + + + + + —

Cirsiuin paluatre — + — — — — + + + +

Crepis paludosa — — — — — — — —

V: voorkomen in d.e vegetatie +: we].

Z: voorkomen in het zaadkapitaal —s niet

Aan-tai jaren beheers 0 4 10 15 30
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In tabel 4 is bet ecu en ander samengevat.

tabe]. 4 Pota].e aantalien van d.e ingezaajd.e soorten die voorkomen

in de verochillenclo percelen

Aantai jaren beheer: 0 4 10 15 30

Aantal soox'ten dat heiemaai 5 6 2 1 5niet voorkomt
Aantai soorten dat niet in 7 7 5 3 5
do vegetatie voorkomt
antai soorten dat niot in 6 6 3 1 6
het zaadkapitaai voorkomt
Aantai soorten dat in beiden 4 5 6 9 6
we]. voorkomt

Van de ingezaaide soorten komen dus d.c meosten voor in perceel 854

dat 15 jaar in beheer was. Crepis pa].udosa komt in geen van de per—

celen voor, terwiji in 1370 dat 30 jaar in beheer was komen 4 mono—

cotylen die in 854 we]. voorkomen niet voor.

Voorkomen van kiempianten in het veid

Voor de kiem— en vestigingoproef is bet van belang om te weten

in hoeverre bovenetaande soorten in staat zijn kiemplanten te produ—

ceren om or aohter te komen hoe groot do eventuele f out is die ge—

maakt wordt bij de bepa].ing van het aantai gekiemde individ.uen uit

geTntrod.uoeerd zaad. Deze kiempianten zijn onderling niet van eikaar

te ondersoheicien. Om ecu bee].d te hebben van wat or oncier natuuriijke

omstandigheden aan kiempianten in het void verachijnt zijn deze aan—

tai].en per perceel in d.c tabeilen 5a tm 5e weergegeven.

tabel 5a:Gemiddeid aantai kiempianten ethz.rende hot seizoen in per—
eec]. 464 (voor bet oersie jaar in beheer)

Gemid.deid is over vijf plagjes van 10 bij 10 cm2. Do eerate
kolom goeft steeds het gemiddeide weer, d.c tweede do stan—
daarddevjatie ien

&pr. Jun. jul. aug. •.pt. okt. nov.

B.lli. pezenni. 2.6 1.7 13.4 10.1 7.2 3.5 2.2 2.9
C.rastium fontanun 0.2 0.4 3.0 3.1 0.8 1.3

Lyohni flo.—ououli 0.8 1.1

Runex ao.toaa 1.2 1.6

Taraxaoun ipso. 4.0 3.1 0.4 0.5 3.4 3.5 1.2 1.3

Trifoliua r.p.n. 0.2 0.4

V.ronioa ohama.d.zy. 0.2 0.4

Dioetyl.n onbsk.nd 0.8 1.1

Totaal 0 0 7.6 16.2 13.6 4.2 0 0

Totaal .antal sooxtent 7
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-tabel 5b: Gemidd.eld. aantal kiemp].anten ged.urende het øeizoen in

ceel 1378 (4 jaar in beheer)

Maaien

I mrt. apr. jun. jul. aug. 5ept. okt.

Bstula pubocen8 0.6 0.5

Cardamine prateneic 0.2 0,4 0.2 0.4 0.4 0.5

Ceraiium fonianum 0.2 0.4
a,

Ranunoulue repene 0.2 0.4 0.6 1.3
0

Ruin,x ao.ioea 0.2 0.4 1.2 1.6

Taraxaoum epeo. 0.2 0.4 a 0.2 0.4

Diootylen onbekend
0.0 0.8

Toteal 0.2 0 2.0 0 0 2.2 0.2 0.4

Totaal aantal coorten; 6

tabe]. 5o: Gemiddeld aantal kiemplanten ged.urend.e het seizoen in per—

ceel 1376 (10 jaar in beheer)
)4aaien

rnrt. apr. jun. jul. aug. eepi. oki. nov.

Cardainine prateneie 0.2 0.4

Cerantiuin fonianum 0.2 0.4

Epilobium paluetre 0.2 0.4

Plantago lanonolata 0.4 0.5 0.2 0.4 1.0 1.2

Ranunoulue aori 0.2 0.4

Ranunoulue repIne 1.0 1.2 g 0.2 0.4
0

Rhinanihun anguetifolius 0.2 0.4

Rumex acetona 0.2 0.4 0.2 0.4 1.2 1.3 0.2 0.4

'Paraxaou,n BpeO. 0.6 0.5

Diooiylen onbekend 0.6 0.9

Anthoxanthum odoratum 0.2 0.4

Rolouc lanatue 0.2 0.4 0.2 0.4

Poa pratensis 0.6 1.3

Poa trivialie 0.2 0.4

Totaal 2.8 0 1.0 0 0.4 1.4 2.2 0.4

Totaal aantal eoortent 13
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tabe]. 5d: Gemide1d. aantal kiemplanten gedurende het seizoen in per—
ceel 854 (15 jaar in beheer)

mi-i. epr. jun. jul. eug. sept. okt. uov.

Callitrioh. ipso. 0.2 0.4

Calihe yaluitris 0.2 0.'1 .
C.rastiu fontanum 0.4 0.9 1.8 1.3 1.8 2.9
Galium palustre 0.2 0.4
Ijohnie flos—ououli 2.0 1.0 g 0.6 0. 0.4 0.9

0
Plantao iano.olata . 0.2 0.4
Ranunoulus aoris 0.2 0.4

- R*iu*eulu. rsp,a. C'.3 C'.4 3

Ranunoulus flammula 0.6 0.9

Rum.x ao.iosa 0.2 0.4 7.8 4.7 0.6 0.5

Steilaria aiim. 0.2 0.4
Taraxaou ipso. 1.2 1.1 0.4 0.8

V.ronioa soutellata 0.2 0.4

Anihoxanthum odoratu,n 50.0 48.6

Bolous la.natum 0.2 0.4 1.4 1.9 53,654.1

.stuoa pratensis 1.0 1.0

Totaai 0.4 0 5.0 2.0 115.8 3.2 0

Totaal aantai soorten; 16

tabe]. 5e: Gemid.d.eld. aanta3. kiemplanten gedurende het seizoen in per—
ceel 1370 (30 jaar in beheer)

Nui.n

art. apr. jun. jul. aug. sept. okt. nov.

Linus 0.2 0.4

Betula pubesoens 1.2 2.2 0.4 0.9
Caitha palu,tris 0.6 0.9 •
Cadamine pratensis 0.4 0.5 1.0 1.2
C.rastium fontanum 4.0 3.4 0.2 0.4
Cirsiurn palustre 0.2 0.4 0.2 0.1

Filip.ndula ulmaria 1.0 1.0 P.

Oalium palustr. 1.4 1.9
Lyohnis flos—ououii 1.6 3.0 1.0 2.2
Flantao lanceolata 0.8 0.8 0.4 0.9
Potentilla palustria 0.6 1.3
Ranunoulue i-spans 0.2 0.4 0.2 0.4
Rhinanihus anu.tifolius 0.8 1.1

Rumsz ac.tosa 0.4 0.9 0.4 0.5 2.0 2.7
Sali.x 14.6 6.9

St.llaria aiim. 0.2 0.4 0.4 0.5
Tai-axaoum ipso. 0.2 0.4
Urtioa dioioa 0.4 0.9

Val.riana effioinalis 0.8 0.8

£nthoxanthum ojioratum 2.6 4.

Eolouz lanatus 0.2 0.4 0.4 0.5 65.0 11.0 0.8 1.3
Junous sffuaus 0.2 0..

Pc. triviali. 0.6 1.3

Totaai 0.4 8.2 16.6 78.4 1.0 1.0

Totaai aintal soortent 23
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In de tabellen 5a tin 5e zijn die soorten onderetreept die

zijn gebruikt voor de zaaiproeven in het voorjaar of na hooien.

Daar waar kiemplanten van deze soorten in het veld versohenen

bleken ze ook voor te komen in de vegetable en in het zaadkapi-.

taal. De totale aantallen kiemplanten in het veld, omgerekend.

naar in2, staan opgesomd in tabel 6. De aantallen zlju uitgesplitst

naar mono— en diootylen. Tot 4 jaar beheer zijn ex' in het veld

geen kiernplanten van monocotylen gevonden. Daarna gaan ze een

ciek vertonen na hnniAn.. In hpl vAlti +. 3fl jnii 1n beheeD

kwamen gedurende het hele seizoen wat kiemplanten voor. Het aan—

tal monoootyle soorten dat gevonden is was laag en maximaal

4 soorten bij het veld dat het langst in beheer was. Kiemplanten

van dicotyle soorten kwamen in alle vegetaties voor met een

minimum in de dichtste vegetatie (4 jaar beheer, zie hiervoor

verderop). Kiemplanten van diootyle soorten versohenen gethirende

het hele seizoen. Na 4 jaar beheer was het aantal soorten het

laagst (6) en het aantal nam toe met het aantal jaren beheer tot

19 soorten in het perceel dat 30 jaar in beheer was. Figuur I

tenslotte geeft de totale aantallen kiemplanten per in2 weer over

het jaar waarin het onderzoek werd uitgevoerd. De grootste aan—

-tallen komen bij de monocotylen voor maar het gaat hier sleohts

om een klein aantal soorten. Bij de diootylen gaat het om vee].

meer soorten met lagere aantallen kiemplanten.

Bij cle zaaiproef is op een opperviak van 10 bij 10 cm2 een

aanta]. van 80 zaden ingezaaid. In verhouding hiertot is this het

aantal kiemplanten in het veld. laag. Uitzonderingen vormen Holous

lanatus en Anthoxanthum odoratwn in de periode na hooien. Bij de

zaaiproef na hooien is geen van deze soorten ingezaaid. De f out

die gemaakt kan zijn door het per abuis meetellen van een kiem—

plant uit het veld is daardoor klein. In het volgende onderdeel

zullen de zaaiexperimenten aan de orde komen.
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Di Diootyi.n

Geinidsisid aental kiemplanten per in2

figuur 1

Potaai aanta]. kiempianjen in hot void. gedurend.e het jaar in relatie
•tot het aantai jaren beheer in de 5 peroelen

('J

E

ic
X

t.

0'

Lantal jar.n
beheer

K D

0 0

4 0 21

10 100 181

15 20 21

30 20 21

tabel 6:
Kiempianten in hot void ed.urendo hot jaar in reiatie tot hot aantai jaren behe.r

apr. jun. jul. aug. ..pt. okt. nov.

K D K D K D K D K D K D K D

0 0 0 760 0 162 0 136 0 420 0 0

0 0 0 200 — — 0 I 0 220 0 20

0 0 0 100 — — 20 20 0 140 0 220

0 0 0 500 — — 40 600460 1120 0 320

100 721 20 1640 — — — — 6760 1080 80 20

Linntal ioorten
K D

C) 0 0 7

0

20

401 0

201 3

6

10

0 0 3 13

0 100 4 19

— — — _i Monoootyien

________

: Dicotylen

I

II.
III"

I

I

I
I

I

I

20 ,10
Aantai. jaren behee41.
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Zaaiexperimenten

In de figuren 2a tm 21 staan d.e resultaten van d.e zaaiproe—

yen in he-t voorjaar en na hooien weergegeven. Op de vertikale as

staat weergegeven het percentage kiemplanten dat in het veld op—

kwam uit kiemkrachtig zaad. De keiinkraoht van het zaad. is in bet

laboratorium bepaald volgens de bij materiaal en methode beschre—

yen miniei. Hel, p,ce vci h .aaa aat a&ar kiemkraohtig was

is op 100% gesteld. Daar waar kiemplanten uitgroeiden tot voiwassen

ind.ividuen of tot bloei kwamen is dit in d.e figuren apart aange—

geven. Ook het percentage van de gekiemd.e ind.ividuen dat later

stierf is aangegeven zodat de lengte van d.e kolommen het kummu—

latieve percentage opgekomen kiemplanten op de kontrBledata weer—

geeft. Ter herinnering: in het voorjaar werd met gestratificeerd

zaad. ingezaaid terwiji na hooien met vers verzameld. zaad. werd in—

gezaaid.

Op grond. van de resultaten is een ind.eling in vier groepen

gemaakt:

— Groep 1: bestaand.e uit 4 monocotyle soorten, die (vrijwel)

uitsluitend kiemden in de plotjes waar d.e vegetatie

volled.ig verwijdercl. was. Tot d.eze groep behoren

Juncus bufonius, Alopecurus genioulatus, Glyoeria

fluitans en Carex nigra (figuren 2a en 2b, van de

].aatste drie soorten is alleende opkomst in d.e

plot jes waarvan de vegetatie volledig verwijd.erd

was weergegeven. In de andere plotjes kwam niets

op).

— Groep 2: bestaai uit de andere twee ingezaaide monocotylen,

Anthoxanthum odoratum en Cynosurus cristatus.

Figuren 2c tm 2e. Deze soorten kiemden wel in de

plotjes met lange en kortgeknipte vegetatie. Bij

Cynosurus cristatus, die eveneens na hooien werd

ingezaaid. was de opkomst uit vers zaad na hooien

hoger dan de opkomst uit gestratificeerd zaad in

het voorjaar.

— Groep 3: bestaande uit slechts 1 soort, Rhinanthus angusti—

folius (f'iguur 2f). Opkomst d.irekt na inzaaien en

in tegenstelling tot d.e vierde groep dicotyle soor—

ten geen opkomst meer op latere kon-tr1edata.
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— Groep 4: In deze groep de andere d.iootylen, Plantago lanceo—

lata, Irohnis flos—cuouli, Caitha palustris en

C1rsium palustre. Zoals gemeld. blijven deze soorten

ook later in het seizoen opkomen (zie figuren 2g im

21). Daar waar de soorten uit vers zaad. na hooien

werden ingszaaid kwam de opkomst pas na de winter

goed op gang.

Tot een even-tueel vijfd.e groep zou men kunnen rekenen Crepis

paludosa. Deze soort, die na hooien werd ingezaaid, kwam in het

geheel nie-t op. In het kort zal hierond.er op de soorten afzond.er—

lijk worden ingegaan.

Junous bufonius

Deze soort lijkt aangewezen op open plekjes in de vegetatie,

zowel wat kieming ale vestiging betreft. In de open ploijes is d.e

opkomst massaal en vrijwel alle individ.uen komen tot zaadvorming.

Inzaaien met vera zaad na hooien levert in het geheel geen opkomst

op zodat narijping van het zaad noodzakelijk lijkt. Het kleine

zaad. van deze soort is het volgende voorjaar waarschijnlijk ver—

dwenen in de bodem.

Alopeourus genioulatus

Kiemt uit vers zaad direkt na inzaaien maar uitsluitend. in

de open plotjes. Het aantal jaren beheer is niet van invloed. op

de opkomst. In d.e open plotjes komt deze soort ook makkelijk tot

bloei.

Glyoeria fluitans

Vertoont grote gelijkenie met d.e vorige soon, al is de op—

komsi in de open plotjes met name in het veld. dat lang in beheer

was hoger. Dit veld, 854, was ovenigens voohtiger en veniger dan

1378. Deze soort blijft ook na de winter nog opkomen, hetgeen bij

Alopeourus genioulatus niet het geval was.

Carex nigra

Ala de vorige twee soorten ingezaaid met vera zaad na booien.

Voor do winter komt er in het geheel niets op, na de winter een

klein deel uitsluitend in de open plotjes van het perceel dat 15

jaar in beheer was. In het peroeel dat 4 jaar in beheer was kwam

ook na de winter niets op.
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Anthoxan-thum od.oratum

Deze soon komt zowel in d.e norma].e vegetatie, de kortge—

knipte ala in de plotjes zond.er vegetatie op. De opkomst in de

bestaande vegetatie vertoont een optimum bij het peroeel dat 10

jaar in beheer was. Het knippen en verwijderen van de vegetatie

beeft een hogere opkomat tot gevoig. De handhaving in de bestaan—

d.e vegetaties is alecht (een enkeling handhaaft zich tot het eind

van de proef in het perceel dat 10 jaar in beheer was). Ook in de

geknipte vegetaties en de plotjes zond.er vegeta-tie is de handha—

ving minimaal. Een uitzondering hierop vormt perceel 1378 (4 jaar
beheer) in de open plotjes Alleen hier worden de meeste kiemplan—

ten voiwassen en komen een aantal daarvan tot bloel.

Qynosurus onistatus
Cynosurus onistatus wend. zowel in he-t voorjaar met gestrati—

ficeerd zaad ala in he-t najaar (na hooien) met vera zaad. ingezaaid.

Uit vera zaad kiemt de soort direkt. Stratificatie of nanijping is

niet nood.zakelijk. Niet al het zaad. kiemt d.irekt, ook op latere

kontrled.ata komt er nog een d.eel van op. Inzaaien na hooien levert

een hogere opkomst op en is in d.e meeste gevallen gunstig voor d.e

handhaving. Toch word.t de soort op een enkeling na alleen in de
open plotjes voiwassen en komt met name bij inzaaien na hooien

ook tot bloei. Het aantal jaren beheer lijkt op deze soort van

weinig invloed.. De lagere opkoms-t in d.e bestaande vegetaties in

het voorjaar kan het gevoig zijn van d.e dam al diohtere vegetatie—

struktuur.

Rhinanthus angustifolius

Deze uit groep 3 afkomstige dicotyle soort vertoont een

toename van de opkomst met he-t aantal jaren beheer. Het zaad.

kiem-t direkt. Het zaad. dat niet tot kieming komt lijkt haar

kiemkraoht ane]. te verliezen, Op de tweed.e kontrMedatum in juni

is en nog een klein aantal bijgekomen, daarna is het afgelopen.

Van d.e individ.uen die zijn opgekomen west geen enkele zioh te

han&haven.
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Plantago lanoeolata

Deze soort, die twee maal is ingezaaid, ond.erBoheidt zich van

Rhinanthus angustifolius d.oord.at hij gedurende bet hele proef'sei—

zoen bleef d.oorkiemen. Het aantal kiemplanten dat opkwam nam toe

met het aantal jaren beheer en werd in de ineeste gevallen verhoogd.

door de vegetatie te knippen of te verwijderen. Bij inzaaien met

vera zaad. na hooien bleek de kieming in de bestaande vegetaties

en de geknipte vegetaties pas na de winter goed. op gang te komen.

Daar waar de veetatie verwijderd was bleek de kieming direkt op

gang te komen. Narijping of stratificatie lijkt daarom niet noodza—

kelijk. Kennelijk is d.e vegetatiestruktuur van invloed op de kie—

ming. Van de gekiemd.e ind.ivicluen handhaafd.e een groot deel zich

over langere tijd.. Voiwassen en bloeiende individ.uen kwamen voor—

namelijk voor in de plotjes waar de vegetatie verwijd.erd was.

Lychnis flos—cuouli

Lychnis flos—ouculi, die eveneens twee maal werd ingezaaid,

vertoonde in grote lijnen hetzelfde beeld ala Plantago lanceolata.

Hij ondersoheidt zich ervan door de veel lagere opkomstpercentages

en bet feit dat narijping of stratificatie noodzakelijk lijkt.

Alleen in de open plotjes zijn aan het eind. van d.e proef ind.ivi—

d.uen voiwassen geworden en is een klein deel daarvan tot bloei

gekomen. De handhaving van de in bet voorjaar opgekomen individuen

ult gesiratificeerd. zaad in d.e bestaande vegetaties is sleoht.

Bij inzaaien na hooien lijkt het aanta]. jaren beheer een gwistige

invloed. op de opkomst te hebben. Dit is uit de opkomstperoentages

in het voorjaar niet af te leiden.

Caitha palustris

In de bestaand.e vegetaties neemt met uitzondering van het

veld dat het langat in beheer was het opkomatperoentage toe. Het

knippen van d.e vegetatie heeft eveneens een gunstige invloed. Het

volled.ig verwijderen van d.e vegetatie is mind.er gunstig. De hand—

having is in alle gevallen sleoht en sleohts in de open plotjes

wordt een klein aantal voiwassen. De soort komt nergens tot bloei.

Deze soort werd. alleen in het voorjaar ingezaaid.
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Oirsium palustre

Een soort die alleen na hooien met vers zaad. werd. ingezaaid.

Narijping od stratificatie is noodzakelijk. De opkomst neemi toe

met het aantal jaren beheer en wel in extreme mate ale de vegetatie

volledig verwijderd wordi. Bij vegetaties kort in beheer was de

opkomst sleohter naarmate de vegetatie meer verwijclerd werd.. De

opgekomen kiemplanten wisten zich vrijwel overal gedurende langere

tijd goed te handhaven. Voiwassen worden of tot bloei komen van de

gekiemde individuon trad nergns op Do prn' R±Jt bekend ala

tweejarig.

Crepis palud.osa

De enige soort die in geen van de vegetaties opkwain. Ook het

manipuleren van de vegetatiestruktuur door de vegetatie te knippen

of te verwijderen had hierop geen invloed.. Op de plaatsen in do

peroelen waar de zaaiproeven werden uitgevoerd. kwam d.e soort niet

voor, niet in de vegetatie en niet in het zaaclkapitaal.

Tot zover de resultaten van d.e zaaiexperinienten. In het vol—

gende ond.erdeel zal geprobeerd. worden ze to koppelen aan do

struktuur van de versohillende vegetaties en aan eigensohappen van

het zaad. zeif.
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Vegetatiestru1cur

Van d.e versohillende vegetatiestrukiuren is het temperatuur—

en Liohtverloop door d.e vegetaties gemeten. Verder is in het voor—

jaar op d.c eerste kontrledatum een schatting gemaakt van het per-

centage van de bodem dat niet bedeki werd door vegetatie of dood or—

ganisch materiaal. In figuur 3 siaat weergegeven het temperatuurver—

loop gedurende twee onbewolkie dagen in het voorjaar (23 en 24 mei)

op het bodemopperviak. Naarmate het minimum en maximum verder uit—

een liggen Ican men spreken van een opener vege-tatiestruktuur. Uit

de figuur komt naar voren dat met het aantal jaren beheer deze

struktuur inderdaad. opener wordt. Een uitzondering vormi perceel

1370 dat 30 jaar in beheer was. Op grond van het temperatuurverloop

kan gezegd. worden dat de vegetaties-bruktuur vergelijkbaar is met

die in perceel 1378 (4 jaar beheer). In figuur 4 staat het tempe—

ratuurverloop in d.e bodem op 2 cm diepte weergegeven. Deze volgt

vertraagd en enigazins ged.empt het temperatuurverloop op het bodem—

opperviak. Figuur 5 geeft weer welk deel van de bodem in de percelen

onbedekt was op de eerste konirledatuin in het voorjaar. Bit percen-

tage neemt, wederom met uitzondering van perceel 1370 (30 jaar be—

heer), toe met het aantal jaren beheer. Figuur 6 tenslotte geeft

de afname van de hoeveelheid. liohi door vier van de vegetaties

weer. Bij een veld. dat kort in beheer was (1378) bedroeg de hoeveel—

heid. lichi op het bodemopperviak ongeveer 15% van de open veldwaar—

de, in een veld dat lang in beheer was bedroeg dat ongeveer 30%.

Door het kortknippen en houden van de vegetatie bleek deze hoeveel—

heid met een fakior 2 tot 2,5 toe te nemen. Samengevat komt ult

de drie methoden van bepaling van de vegetatiestrukiuren naar

voren dat de vegetatie opener wordt met het aantal jaren beheer.

Door de keuze van d.e lokatie in perceel 1370 vormt deze vegetatie—

struktuur hierop een uitzondering. Hierop zal in de diskussie nog

worden t eruggekomen.
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Verband tussen do opkomst van kiemplanten in de zaaiproeven en de

vegetatiestruktuur

Wanneer d.e percentages opgekomen kiemplanten in verband. ge—

braoht worden met het aantal jaren beheer (figuur 7) vertonen do

meeste soorten een toename naarmate het aanta]. jaren beheer toe—

neemt. Bij de zaaiproef in het voorjaar is dat voor een aantal

soorten niet altijd. het geval. Daarom zijn de percetages in ver—

band. gebraoht met d.e percentages van do bod.ems in do peroelen

dat onbedekt was (figuur 8). Eon aan-bal soorten blijkt hiermee

positief gecorreleerd te zijn. Rhinanthus angustifolius en Caitha

palustris vormen hierop een uitzondering.

Verband. tussen het zaa,d.gewioht van do ingezaaid.e soorten en het

overlevingsperoentage van gekiemde individuen tot de laatste datum

In figuur 9 is het overlevingspercefltage van gekiemd.e mdi-

viduen uitgezet tegen het gewioht van do zaden van d.e soort. Gege—

vens omtrent zaadgewichten zijn afkomstig uit Grime et al (1981).

Tussen beide groothed.en blijkt een positief verband te bestaan,

bij d.e zaaiproef in het voorjaar wat betreft d.e geknipte plotjes

enigezins gri].lig. Door do vegetatie kort te houd.en word.en de

overlevingeperOentages van de meeste soorten verhoogd.. Inzaaien

na hooien heefi hierop ook een gunstig effekt. Dat RhinanthUs

angustifolius hot positieve verband. niet toont heeft waarsohijfl—

lijk een and.ere reden. Dit zal in d.e diskussie ter sprake komen.

Soorten die in de bestaande of geknipte vegetatie in het geheel

niet gekiemd. zijn staan in doze figuron niet weergegeverl.

Zie bijiage 4
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Konklusies en diskussie

Voorkomen van geThtroduceerde soorten in het veld

Bi vergelijking van do soorten kiemplanten die gedurende he-t

proefseizoen in de peroelen versohenen met soorten die in die per—

celen in d.e vegetatie en het zaadkapitaal voorkwamen bleek hier

een duidelijke relatie te bestaan. Ale van de geIntrod.uceerde soor—

ten in de percelen ook ond.er normale omstandigheden kiemplanten

versohenen bleken deze zowel in do vegeta-tie ale het zaadkapitaal

reeds voor te komen. Met het aantal jaren beheer nam het aantal kiem—

planten toe en dat gold eveneens voor hot aan-tal soorten waarvan

kiemplanten versohenen. Van monocotylen werden zeer weinig soorten

kiemplanten gevond.en. In de eerste beheersjaren zelfe geen enkele,

terwijl dat bij 30 beheersjaren opliep tot 4. Van een aantal soor—

ten (Anthoxanthum odoratum en Holcus lanatus) was het aantal kiem—

planten dat versoheen wel groot. Van de dicotyle soorten waren de

aantallen kiemplan-ben altijd veel lager maar het aantal soorten

was groter. Van 7 in de eerste beheersjaren tot 19 na 30 jaar be—

heer. Het minet aantal kiemplanten kwam op in de vegetatie die

4 jaar in beheer was (perceel 1378) terwijl het groo-tste aantal

werd. gevonden in het perceel dat 15 jaar in beheer was (854).

De lagere aantallen in perceel 1370 (30 jaar beheer) was te dan—

ken aan een lager aantal monocotyle kiemplanten.

Opkcmst van geTntroduoeerde soorten in hot zaaiexperiment

Op grond. van de resuliaten is een indeling gemaakt van

d.e ge!ntroduceerde soorten in vier groepen. Eon eerste groep

bestond. ult vier monocotyle soorien, Junous bufonius, Alopecurus

genioulatus, Glyceria fluitans en Carex nigra. Doze soorten waren

niet in staan te kiemen in de bestaand.e vegetaties noch in de

geknipte vegetatie. Alleen daar waar de vegetatie verwijd.erd was

was er sprake van eon goed.e kieming. Carex nigra kiemde ook hier

weinig. Het betreft hier aoorten met langlevend. zaad.. Soorten

met langlevend. zaad. hoeven niet d.irekt te kiemen en kunnen ale

zaad. het moment afwachten waarop de kiemings— en ves-bigingsmoge—

lijkheden gunstig zijn, zoals wanneer er ga-ten vallen in de

vegotatie. Dit stemi overeen met de gevond.en resultaten.
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Eon tweede groep werd. gevormd door een tweetal andere mono—

cotylen, Anthoxanthum odoratwn en Cynosurus cristatus. Deze twee

waren wel in staat in de bestaand.e vegetaties te kiemen, al werd

d.e kieming in gunstige zin beThvloed. door he-t knippen of verwijd.e—

ren van de vegetatie. Het betreft twee soorten met kortlevend. zaad

en dat verklaart het feit dat ze na inzaaien, ook met yore zaad.,

snel proberen te kiemen en tot vestiging over te gaan. Overigens

komen er in de loop van het seizoen nog wel kiemplanten op maar

dii is meestal weinig in vergelijking met wat er direkt na inzaai—

en kiemt.

Dii ondersoheidi do d.erde groep van cle tweed.e. In deze groep

vinden we 1 diootyle soon, ni. Rhinanthus angustifolius, een

soort met eveneens kontlevend. zaad. Wat er kiemt, kiemi direkt

na inzaaien. ICnippen en verwijderen van do vegetatie heefi weinig

effekt en some zelfe lagere kiemperoeniages tot gevoig.

De vierd.e groep bestaat uit vier dicotylen, Plantago laoeo—

lata, Lychnis flos—ouculi, Caliha palustris en Cirsium palustre.

Bij deze soorten is ook langere—iijd. na inzaaien nog sprake van

kieming. Het knippen of verwijderen van d.c vegeta-tie heeft in

vnijwel alle gevallen een betere kieming tot gevoig.

Een soon die onder geen enkele omsiandigheid in staat bleek

tot kieming was Crepis paludosa.. Kennelijk waren de omsiandigheden

in de proofvelden zodanig dat dii onmogelijk was. Deze soort

kwam in geen van de veld.en in d.c buurt waar de proeven werden

uiigevoerd voor in de vegetatie of het zaadkapiiaal.

Er is tweemaal een zaaiexpeniment uiigevoerd, éénmaal in

het voorjaar met gestratificeerd zaad. en nmaal na hot hooien

van d.e velden met vers verzameld zaad. Bij een aantal soorten

bleek een periode van stratificatie of narijping nood.zakelijk.

Jwious bufonius klemde niet direkt uit vers zaad. na hooien in—

gezaaid.. Na de winterperiode kwam er ook niets van het zaad. op.

Waarsohijnlijk was het zeer kleine zaad toen al in d.c bod.em ver—

dwenen. Soorten waarvan do kjning na de winterperiode wel op

gang kwam waren Carex nigra, Plantago lanoeolaia, I1ychnis floe—

ouculi en Cirei-um paluatre zodat stratificatie ot nanijping

voor deze soorten nood.zakelijk lijk-t. Merkwaard.ig genoeg bleek

Plantago lanceolata in de ploijes waar do vegetatie verwijderd.

was wel direkt te kiemen. He-t lijkt or due op dat het miorokli—

maat d.aar debet aan is. Pe denken valt aan temperatuursohommelin—

gen, lichthoeveelheid. maar missohien nog meer d.c lichtkwaliteit.
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Het is bekend dat er door de aanwezigheid van vegetatie een rood—

verrood versohuiving in het liohtspectrwn optreedt. Vera aad zou

hiervoor dan erg gevoelig zijn en naarmate het ouder wordt sou het

minder kieskeurig worden ten aanzien van de liohtkwaliteit (D. Pegtel,

mondelinge mededeling).

Overeenkomsien tussen kiemplanten nit het veld en uit ge!ntroduoeerd
zaad

Uit eon vorgoljici.ng van ae opKomst van kiemplanten in hot

veld en de kieming van gentroduoeerde soorten uit het zaaiexperi—

ment blijkt dat soorten die nog niet in de vegetaties voorkomen,

niet ala voiwassen individuen, niet ala kiemplanten, noch voor—

komen in het zaadkapitaal, in een groot aantal gevallen in de

zaaiproeven wel in staat waren te kiemen. Hieruit kan de kon—

klusie worden getrokken dat de verapreiding van het zaad. daar de

oorzaak van is. Dat ook andere faktoren een rol spelen komi in het

volgende onderdeel aan de orde.

Handhaving en vestiging van kiemplanten uit de zaaiexperimenten

Dat een soort in staat is te kiemen blijkt in veel gevallen

nog niet te betekenen dat hij zich ook kan handhaven of zelfs

vestigen. De sterfte onder kiemplanten in de beataande vegetaties

is groot, met name ala het zaad. in het voorjaar werd ingezaaid.

Vrijwel alle soorten die kiemden in de bestaande vegetaties na

inzaaien in hot voorjaar wisten zioh maar korte tijd te handhaven.

Door de vegetaties te knippen of de vegetatie te verwijderen werd.

d.c periode waarover kiemplanten zioh konden handhaven verlengd.

Een dee]. daarvan stierf in de winterperiode. Deze sterfte was

kleiner ala de vegetatie geknipt of verwijderd. was. Dit gold ook

voor kiemplanten uit zaad dat na hoolen was ingezaaid. Dat in de

geknipte plotjes en d.e ploijea waar de vegetatie verwijderd. was

de sterfte ten gevolge van de winter kielner was komt waarsohijn—

lijk door het feit dat d.e kiemplanten in deze plotjes forser waren

dan die welke in de bestaande vegetatie voorkwamen. Ook dit is

uiteindelijk weer terug te voeren op de vegetatiestruktuur.
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Kieming, handhaving en vestiging in relatie tot de vegetatie—
struktuur

Naarmate de pex'oelen langer in beheer waren werd de vegetatie—

struktuur opener. Dii kwam tot uitdrukking in grotere temperaiuur—

sohommelingen op en in d.e bod.em, een grotere hoeveelheid. lioht op

het bodemnivo en een toename van tie hoeveelheid kale bodem. Perceel

464, dat voor het eerste Jaar in beheer was, kende wel grotere ver—

achillen in minimum en maximuintemperaiuur, jets wat een opener vege—

tatiestruktuur suggereert. Dit werd. -tegengesproken door het feil. ilaL

in dit perceel het percentage bod.em dat onbedekt was het kleinst

was. De vegetatie bestond uit een diohte maar weinig in de hoogte

ontwikkelde vegetatie van rozetplanten waaruit tie tegenstrijdig—

heid verklaard. kon worden. Perceel 1370, 30 jaar in beheer, had

een vegeiatiestruktuur die vergelijkbaar was met die in peroeel

1378, dat 4 jaar in beheer was. Dat was waarsohijnlijk te danken

aan tie grotere toevoer van strooisel afkomstig van bomen nabij de

proefveld.jes. Zowel tie hoeveelheid kale bodem was hierdoor kleiner

alsook had het een grotere biomassaproduktie en dus een ruigere,

diobtere vegetaiiestruktuur tot gevoig. De plaats waar tie proef—

veldjes zich bevonden was daarom niet representatief voor het

perceel in z'n geheel.

De toename van het aantal kiemplanten met het aantal jaren

beheer is voor een groot deel toe te aohrijven aan d.e opener vege—

iaiiestruktuur die het gevoig is van dat beheer. De opkomst van

kiemplanten in besiaand.e vegetaties is d.esondanks klein en in

alle vegetaties kan slechts een gering aantal kiemplanten zich

gethirende langere tijd handhaven. Met ulizondering van RhinanthUs

anguatifolius en Cal tha palustris wordt tie kieming gestimuleerd

door het knippen van tie vegetatie. Dit ge].dt in nog sterkere mate

wanneer door tie vegetatie volledig 5verwijderenkuflstma..ge

gaps worden gekre'óerd. Voor monocotylen met langleverid zaad is

het zelfs een voorwaard.e voox' kieming. Op een enkele uitzonderiflg

na wortit van tie gekiemde individ.uefl in tie bestaande vegetaties

geen enkele voiwassen of komt tot bloei en dat geltit in jets

mindere mate eveneens voor tie geknipte vegetaties. Uitgroei

tot voiwassen ind.ividuen en bloei (en eventueel daarop volgende

feitelijke vestiging in tie vegetatie) is voor vrijwel afle inge—

zaaide soorien alleen mogelijk in opengevallen plaatsen in tie

vegetatie.
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Dit stemt overeen met de resultajen van Miles (1973). Hij vond weinig

kiemplanten in gesloten vegetaties, die niet verstoord. werden.

Vers-toring levert gaps op waarin kieming en vestiging kan plaats—

vinden van een soor-t waarvoor de omstand.ighed.en in de gaps een

safe site betekenen (Grubb,1977; Grime,1978; Milea,1979). Voor

Rhinanthus angustifolius biijken die omstandigheden in de loop

van de sucoessie te veranderen, hetgeen blijkt uit de sleohtere

kieming in kunstmatige gaps van dezelfde grootte naarmate deze

zioh bevond i yL,i d.i la.nger in beheer waren (i.e ffu.Llu,

1985; Pemad.asa en Lovell,1974; Werner,1976; Fenner,1978; Turking—

ton et al,1979; Gross en Werner,1982; Goldberg en Werner,1983).

Dat geen van dc kiemplan-ten van deze soort zich kon handhaven

kwam waarsohijnlijk doordat het tijd.stip van inzaaien plaa-tsvond

op een moment dat deze soort in het veld al veel kiemplanten

had. Deze aohterstand. was blijkbaar nie-b meer in te halen. Een

andere verkiaring kan zijn dat door de zeer natte omstandigheden

in het veld ten tijd.e van het inzaaien dc kiemplan-ten door sohim—

mels of ziekte gestorven zijn. Door dc overvloedige regen kan ecu

d.eel van he-b zaad weggespoeld zijn. Een verklaring voor d.c lagere

opkomst van Caitha palustris in de plotjes waar dc vegetatie

verwijderd. was zal eveneens in deze riohting gezocht moe-ten wor—

den.

In perceel 464 (eers-te jaar in beheer) was het kleiue per-

centage. kale bodem het gevoig van een lage maar zeer diohte

vegetatie van rozetplanteu. In perceel 1370 (30 jaar beheer)

was dat vooral te wijten aan een grote hoeveelheid d.ood. organiech

materiaal, In beic3e gevallen word.t beworteling van kiemplanten

bemoeilijkt. Omdat de wortels niet op tijd. d.c bodem kunnen be—

reiken sterven kiemplanten dan door water— of nutriöntengebrek

(Grime, 1979). Dit kan mede de sleohte handhaving van kiemplanten

in beid.e peroelen verkiaren.

Handhaving en vestiging in relatie tot dc zaadgewiohten van de
ingezaaide soorten

Uit het voorafgaand.e bleek de grote invloed van dc vegetatie—

struktuur op kieming, handhaving en vestiging van de soorten die

in de vegetaties werd.en ge5ntroduoeerd.
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Van groot belang voor d.e hand-having van gekiemde individuen in d.c

vegetaties blijkt het zaadgewioht van de ingezaaide soorten. In het

algemeen blijkt bet percentage kiemplanten dat zich handhaaft toe

te nemen naarmaie het zaadgewicht toeneemt. Goldberg en Werner (1983)

vond.en dit verband bij Solidago—soorten, Gross en Werner (1982) von—

den dat twee soorten met kleine zaden, Verbasom thapsus en Oeno—

thera biennis, alleen overleefden in open plotjes in tegenstelling

tot Daucus carota en Tragopogon dubius met grote zaden, die in

versohillende vege-tatlestruKtUrefl wisten te oveLlevez. 3ilvertoWfl

(1979) verklaart deze grotere kompetitiekraOht met de omringende

vegetatie aan een kleinere afhankelijkheid- van voed.ing uit d.e

bodem en energie uit de fotosynthese. Bij oversohathiwing hebben

soorten met grotere reserves betere overlevingskarisen (Grime en

Jeffrey, 1965). In een vergelijkbare zaaiproef in het Westerholt

vond. Hendriks (1984) dat van de 15 geTzitroduceerde plantensoorten

d.e 6 soorten met d.c zwaarste zad.en zioh wisten te hand-haven in

een begraasde vegetatie. Aan het eind van one experiment was niet

duid.elijk geworden in hoeverre handhaving van kiemplanten over

langere tijd. uiteind.elijk ook tot vestiging van de geTutroduceerde

soon zou leid.en. Het kan zijn dat een deel van d.c kiemplanten

zioh zolang kan hand.haven tot de ometandigheden gunstig genoeg zijn

voor verdere uitgroei (Grime, 1979).

Uit d.c proeven blijkt het grote belang van zaadverspreid.iflg en

de vroege levenestadia op het voorkomen van soorten in d.c vegetatie.

Vnijwel alle ingezaaide soorten waren tot kieming in staat in

dc normale vegetaties, zij het met lage percentages. Ook in per—

oeleu waar soorten nog niet in de vegetatie of het zaad.kapitaal

voorkwamen bleek dit het geva]. hetgeen auggereert dat zaadversprei—

ding van groot belang is. Dat d.it niet het enige is blijkt nit het

gegeven dat van d.c gekiemde individuen in d.c bestaand.e vegetaties

er geen enkele tot feitelijke vestiging was gekomen aan bet eind

van het experiment. Vnijwe]. zonder uitzonderiflg had.den do ingezaai—

d.c soorten gaps nod.ig om tot bloei en zaadzetiing te komen. Voor

monocotylen met langlevend. zaad. bleef zelfe do kieming tot d.eze

plaatsen beperkt. Hoewel met bet aanta]. jaren beheer d.c vegetatie—

struktuur minder dioht wordt en dit ook in het veld meer kiemplafltefl

van meer soorten oplevert, lijkt vestiging van nieuwe soorten ook

na vele jaren beheer vooral afhankelijk van do aanwezigheid. van

gaps tussen die minder diohte vegetatie.
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Soorten met grote zaden kunnen als kiemplant gedurende langere

tijd waohten op gunstiger omstandigheden terwiji Boorten met

langlevend zaad als zaad deze betere omstandigheden afwachten.
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BIJLAGE 1 'Fotale eantallen gevonden zaden voor binnen en buiten geeommeerd per aonetert1stlp.
Alleen gegevens van de bovenste twee cm—laag.

Meand

Kiemregime

Achiflea ptarmica

Agrostis can.ina

Agroetis capillaris
h1 pi N—-

Ajuga reptans

Ainua glutinosa
Alopecurus geniculatus
An thoxan thuis odora tea
Anthriscus sylveetri a

beIljs perennis
Beruja erecta
Betula pubescens

Call! triche spec.

Caitha palustris

Cardamine pratensis

Carex nigra

Carex ovalla

Carex spec.

Ceraetjujn fontarium

Chamaerion angusti (chum
Cirsium palustre
O'nosurus cristatus
Oeechampsia cespi tosa
Digitalis purpurea
Eleocharis palustris
Epilobium hireutum
Epilobium spec.
Eupatoriuss cannabinum

Festuca pratensis
Feetuca rubre
Filipendula ulmaria
Cahiuis aparine
Calms palustre
Glyceria (lul tans
Gnaphalium uhiginosuas

Hieracluis caespi tosum
Hieracium pihosella
Robes lanatus

Hydrocotyle vulgari a

Hypericum perfoliatum

Hypericuis tetrapterum

Hypochaeris radicata

Juncue ecu ti fl on s

Juncus articulatus

Juncue bufonius

1 — 4

1 — 1

7 —

— 2

2 — — 1 — 2

56 62 33 48

— 5

• 1 4 —

10 16 19 34

1 2

1 4

40 101

2 1

1 7

7 8 4 5

7 12 1 4

1 — 4 —

1 2

— 2 — 3

1 — 1 —

1 1 1 —

December Februari Maart Mel Juni Juhl September Oktober November
bin buS bin bui bin bui bin bui bin bum bin bui bin buS bin buS bin buS

- - -,
— 'I — I (4 II) f

1 1 — 1

2 5 6 6 — 2 — 2 1 — 1 —

67 56 117 179 153 194 235 149 181 255 277 258 217 120 101 75 107 85

53 45 27 78 81 84 59 90 30 92 597 512 424 317 211 133 147 105

34 10 20 18 3 2 1 2 72 20 12 20 8 8

1 — 1 — — 1

1 2 13 4 24 8 14 18 8 21 4 3 3 1

1 — 2 — — 2 1 3 — 2

4 6 5 —17 — 2— 5 3 — 1

21 15 32 19 39 22 33 31 24 36 13 25 15 14

1 1 1 1 1 —

1 — — 6 2 4 — 8 4 1 6

26 44 28 30 34 14 50 20 10 22 105 116 44 24

— 1 — 1 — 3 — 6

1 — 1 6 — 1 2 — 1 2

1 2 1 —

1 — 1 — — 1

3 6 10 10 4 6 2 12 12 15 4 9 5 5

1 — — 1

1 3 2 1 5 5 57 49 39 28
2 1 2 — 6 4

2 8

2 — 2 1 — 2 — — 2 1 —

— 5 2 5 8 2 4 1 22 3 1

1 1 1

41 64

4 1

1 1

115 166 209 237 173 234 123 144 14? 150 459 369 411 487 759 179 280 158
— 1 — 1

— 3 2 2 2 — — 1 1 1

23 151 142 130 185 320 54 78 101 123 23 49 142 170 110 394 174 116
1 13 8 48 42 12 56 33 11 29 16 37 4 6 12 10 4 15

1 11 3 27 6 22 12 7 1 3 — 1 1 3 6 8 11 3



Maand

Ki emregime

Juncu. bulboBue

Juncus effusus
Leontodon au tumnali s
in) 4 urn porenna

Lotus uliginosus

Lychnis flos—cuculi
Lysimachia vugaria
Lythruin salicaria
Mentha aquatica
Myosotis palustris
Orchis majalis
Phalaris arunienacea
Phleum pratense

Plantago lanceolata

Plantago major

Poa annua

Poa pratensis
Poa triviaiis
Polygonuxn aviculare

Polygonum hydropiper
Polygonwil mite

Ranunculus acri s
Ranunculus flainaula
Ranunculus repena

Rhinanthue angustifo)fus
Rorippa spec.

Rumex acetosa

Rumex obtusifolius
Sagina procumbens

Salix alba

Salix cinerea

Scirpus setaceus

Seneclo spec.

Stellaria graininea
Stellarja media
Stella.ria uliginosa
Taraxacwn spec.
Trifolium pratense

Trifolium repens

Urtjca dioica

Vajerjana officinalis

Veronica beccabunga

Veronica chamaedris

Veronica acutellata

Viola paluatris

1 — 1 —

1 — — 1 1 —

156 40 67 108 126 115 39

2

7 16 17 27 27 26 35

1 — 1 — 1

— 8 1 5 2

9 8 5 7 7 — 16

1 1 — 6 2 5 9

7 7 6 32 5 3 4

— 5 1

1 1 1 1 1 — 2

2 — 1 1 — 4

— 1 1 6 4 1

— 1 — 1

— 1 1

2

2 2

1 — — 2 — 1

I — — 1
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December Februari Mart Mei Juni Juli September Oktober November

bin buS bin bul bin bui bin bui bin bul bin bui bin bui bin bui bin buS

2 — 3 4 5 3 — 6 2 6 — 1 — 1 1 1 2 2

248 513 643 940 769 684 660 634 772 902 413 698 336 385 325 304 520 177

2 —

1 3 — 1 — 2

— 1 1 1

6? 17 72 46 60 22 59 31 70 48 0 5 15 ?9 53 29 10 41

— 2 — 1 — 1 — 1

— 2 5 — — 2 — 1 1 — — 1

1 — 2 1 — 2 — 1 1 — 3 1

59 19 33 8 55 77 17 8 7 12 24 12 22 24 55 47 30 36

1 — 1 — — 1 2 — 1 — — 1

5 10 2 19 25 16 2 6 8 7 1 2 7 3 6 17 6 6

52 85 74 64 69 94 147 106 61 181 523 321 263 196 107 99 88 81

1 1

45 54 56 158 61 111 8 38 14 20 45 2? 24 27 27 22 26 34

3 1 2 1 2 3 2 — 4 2 1 — 2 — 1 1

121 57 249 195 183 372 521 283 90 81 85 42 75 68 41 85 49 105

3 30 18 14 10 6 — 14

69 37 68 116 138 73 88 55 60 76 54

— 9 2 2 4 1 — 2 1

8 19 16 26 44 9 8 8 9 35 10

1 — 1

5

5 —

3 — 3 7 11 1 — 1 3 8

3 9 4 59 48 17 2 44 20 11 5

3 8 19 16 6 5 4 15 12 9 17

5 12 10 1 12 5 — 1 —

— 1 — 2 — 1

— 1 2 10 2 — — 1 1 6

— .3 1 2 — 1 1
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BIJLAGE 2 Totals aantaflen gevonden za1ien in de gestratificeerde potten, gesommeerd per monstertiylstip
en totals aantsllen gevonden zaden in de binnenpotten van de monatertbiatippen waarvan ean
dad van de monsters gestratificeerd zijn, Gegevena alleen van de laag 0—2 cm.

Ma and

Xi emi-egime

kchillea ptarrnica
Agroatis canina

Agrostis capillaris

5L9l,df.1,
Ajuga reptana

Amos glutinosa

Alopecurus geniculatus

Anthoxanthuis odoratum

Anthriscus sylvestris
beilia perennis
Berula erecta
Estula pubeacena

Callitriche spec.

Caltha palustris
Cardajni ne pratensi a
Carex nigra
Carex ovalia
Carex spec.

Ceraflium fontanum
Chaisaerion angusti foL juts
Cirsiurn palustre
Cynosurus cristatus
Deachampsia cespi tosa
Digitalis purpurea
Sleocharis paluatri a
Epilobium hirsutum
Spilobium spec.
Eupatori urn cannabi nuts

Fastuca pratenais
Pea tuca rubra
Filipendula ulaaria

Caliwa aparine

Galium palustre

Glyceria fbi tans
Cnaphal i urn nit gi nosurn

Hieracium caespi tosurn

ilieraciurn pilosella

Holcus lanatus

Hydrocotyle vuigaris.

Hypericws perfoiiatuin
Hypericum tetrapteruns
Hypochaeria rwiicata

Juncus acu ti lion a

Juncus articulatus

.Juncua bufonjus

4 1 3 2 —

— 1 — 4

13 29 15 40 10

1 4 — 3

2 2 1 4 2 2

1 12 1 — — 2

— 1 1 1

1 — — 1 1 —

4 9 5 7 7 1 4 3

57 58 39 18 7 6

— 1 — 2

— 2 — 4

— 1 1 3 1 1

1 13 3 3 1 4

1 — — 1

— 2 1 — — 1

23 117 142 137 110 280 174 365

16 55 4 3 12 9 4 14

— 3 1 2 6 13 11 5

Juli September Oktober November

bin atr bin atr bin etr bin str

—
— ) 4 8 7 8

1 — — 2 — 1 1 2

277 206 217 137 101 106 107 155

397 347 424 236 211 223 147 107

12 27 8 6 56 33 33 31

4 —

15 19 12

1 1

105 65 44 37 40 18 41 33

4 2

1 —

1 3

4 —

1 —

1 1

1 5

459 338 411 276 259 150 280 142
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Maand Juli September Oktober November

Juernregime bin str bin str bin str bin str
Juncus bulbosue — 5 1 1 2 —

Juncus effusue 413 474 .56 258 325 401 520 463

Leontodon autuzsnalis — 1 1 4 — 1

Lolium perenne — 4 1 —

Lotus uliginosus 1 —

Lychnis flos—cuculi 8 13 15 111 33 28 10 36

Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Mentha aquatics 1 2 — 1

Myosotis palustris — 1 1 2 — 1 3 —

Orchis majalis
Phajaris arunclenacea
Phleum pratenee

Plantago lanceolata 24 10 22 9 35 40 30 32

Plantago major 1 —

Poaannua 1 8 7 5 6 10 6 20

Poa pratensis
323 1(6 263 151 107 90 88 48

Poa trivislis
Polygonum aviculare
Polygonuis hydropi per

Polygonum mite

Ranunculue acne 45 34 24 36 27 28 26 40

Ranunculus flwsmula 1 — 2 3 1 —

Ranunculus repens 85 79 75 43 41 58 49 87

Rhinanthus angustifolius — 1

Rorippa spec. — 1

Ruisex acetosa 116 104 73 160 55 89 76 83

Rumex obtusifolius 2 4 — 2 1 9 2 —

Sagiria procumbens 26 42 9 6 8 11 33 15

Salix elba

Salix cinerem

Scirpus setaceue 1 1 1 — 1 — 3

Senecio spec.

Stellaria graminem

Stellaria media 3 7 11 5 — 12 3

Stellaria uliginosa 39 35 17 8 44 7 11 26

Taraxacum spec. 16 10 3 3 13 8 9 4

'Fri folium pretense

Trifolluis repens 1 4 — 1

Urticacuiolca 1 8 — 1 5 1 1 1

Valeriana officinalie 1

Veronica beccabunga 2 - 1 2 — — 1 1 2

Veronica chsisaedris — 1 1 1 2 1 1 1

Veronica ecutellata

Viola palustris
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Bijiage 3 Totale aantal zaden per monsternaae per inonsterdiepte, gesoesseerd over aDo velden, van de binnen
en buitenpotten apart. Gegevene van de aonstertiyistippen waarop in drie lagen gemonsterd is.

Monstertijdstip

Moneterdiepte

Kiemregime

Achilles ptaraica

Agroetis canina

Agrostis capillaria

Agrostis stolonifera

Ajuga reptans

Alnus glutinosa

Alopecurus geniculatus

Anthoxanthuin odoratwn

Anthri scus sylvestri s

Bellis perencds

Beruis erecta

Betula pubeacens

Call! triche spec.

Caltha palustris

Cariajsine pratensis
Carex nigra
Carex ovalis

Carex spec.

Ceraatiua fontanuis

Chaisaerion angusti foliua
Cirsium palustre

O5mosurus cristatus

Deechampsia cespi toes

Digitalis purpurea

Eleocharis palustris

Epilobiusi hirsutum

Epilobiua spec.
Eupatori we cannabi nuns

Festuca pratensis

Featuca rubra

Filipendu1a ulaaria

Galiusn aparine

Galiws palustre

Gyceria flui tans

Cnaphaliua uliginosum

liieraciua caespi tosue
Mieracium pilosella
Ilolcus lanatus

Hydrocotyle vulgaris

Hypericws perfoliatum
Hypericws to trap terum

Hypochaeris radicata
Juncus acutifloris

Juncus articulatus

Juncue bufonius

1 2

4 6

21 15

1 1

1 —

1 3

2 1

— 2 —

— 3 — 2

47 13 25 31 51 35 21

5 2 — 6 1

7 1 6 7 5 14 13

1 1- —

6 32 28

3 — 2

— 1 1 1 6

93 41 47

13 58 17

1 1 1

1 — 2 2

1 3 19 10

1 1

— 2 — 1

35 115 49 131

20 22 17 55

7 14 10 18

L)eceaber Jun Oktober
0—2 2—4 4—6 0—2 2—4 4—6 0—2 2—4 4—6

bin bui bin bui bin bui bin bui bin bui bin bul bin bui bin bui bin bul

3 4 7 5 5 2 — 2 1 2 4 10 10 5 5 10

— 1 1 1 1 —

2 5 1 — — 1

67 56 160 121 219 156 277 258 277 383 351 465 101 75 103 216 132 167
53 43 37 60 48 53 397 512 62 77 96 95 211 133 59 52 53 41

34 10 14 1 3 1 12 20 5 6 5 5 56 62 5 23 1 4

2 7 — 1

4 4 3 — (5) — (7) — 5

— 1 4

51 49 39

4 2 1

— 3 1

— 1 — 2

1 1 — 2

— 1 — 1 — 2

10 16 37 61 31 45

9 11 13 18

40 101 35 28 15 44

2 1 2 3 3 2

1 — 1

26 44 19 14 22 23 105 116 53 35 36 26

— 1 — 6 — 6 — 3

1 — — 2 3 3 2 — 1 1 2 3

— 4 1 2

3 6 10 13 6 8 4 9 3 3 2 8 7, 8 6 7 1 4

57 49 4 6 3 8 7 12

1 —

1 —

— 2 — 2

1 3 — 2

10 8 1 22

1 1

— 2

1 —

1 1

2

54

115 166 24 51 23 18 459 369 76 57 68 85 259 179 32 33 44 52

23 151 45 179

1 15 3 23

1 11 2 23

46 133 23 49

4 18 16 37

3 28 — 1

3

76 110 394

76 12 10

7 6 8
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Monetertijdstip December Jufl Oktober

Monsterdiepte 0—2 2—4 4—6 0—2 2—4 4—6 0—2 2—4 4—6

Kiemxegime bin bui bin bui bin buS bin bui bin bui bin buS bin bui bin buS bin b'il

Juncuebuibosus 2 — 2 1 — 1 — 15 4 15 1 1 4 5 4 28

Juncus effusus 248 313 524 626 571 745 413 698 708 695 499 989 325 304 336 379 341 462

Leontodon autumnsiis 1 — — 2 2 1 — 2

Lolium perenne — 2 1 —

Lotus uliginosus 1 1 — 2

Lychnis fios—cuculi 62 17 18 16 ?' 36 8 5 34 32 35 42 33 29 37 39 15 78

Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria — 1 — 1 1 — — 1

Menthasquatica — 2 — 1 — 5 — 1 — 1 — 2 — 1 — 2

Myosotispalustris 1 — — 1 — 1 1 — 3 2 1 2 — 1

Orchis majalis
Phalaris arunienacea

1

Phleum pratense
Plantagolanceolata 59 19 5 6 2 1 24 12 4 3 4 2 35 47 1 9

Piantagomajor 1
— 1 — — 1 — 1

Poaannua 5 10 3 6 17 21 1 2 7 4 8 17 6 17 7 19 12 25

Poa pratensis

Poa trivian)
52 85 73 57 71 83 323 321 70 74 76 91 107 99 61 106 94 89

Polygonum aviculare

Polygonuzs hydropi per
Polygonum mite 1 — — 1 1 2

Ranunculue eerie 45 54 7 51 1 44 45 22 34 8 35 42 27 22 25 33 33 53

Ranuncuiuefisjmnula 3 1 2 1 6 3 1 — 6 — 1 4 1 4

Ranunoulue repens 121 57 92 168 83 108 85 42 160 40 104 12 41 85 43 99 45 77

Rhinanthus anguetifolius 3 30 1 9

Rorippa spec.
1 —

Rumsx acetosa 136 40 38 29 27 31 116 138 32 34 23 27 55 60 22 113 18 35

Rumexobtusifolius — 1 2 4 — 5 4 19 1 — — 1 — 2

Sagina procuzsbens 7 16 12 24 14 37 26 44 75 90 62 95 8 9 19 27 55 36

Salix alba
Salix cinerea
Scirpuseetaceus — 21 — 15 1 1 — 1 1 — 1 1 — 8

Senecio spec.

Stellaria graininea

Steliaria media 9 8 15 4 18 2 3 7 1 — 2 — — 1 1 —

Stellariauiiginosa 1 1 1 2 4 3 39 48 10 7 9 15 44 20 5 4 4 4

Tara.xacum spec. 7 7 2 1 — 5 16 6 3 5 5 1 13 12 3 1 1

Trifolium pretense

Prifolium repens

tlrticadioica 1 1 1 3 1 — 1 12 — 3 2 1 5 — 1 4 — 3

Valeriana officjnalis 2 —
— 1 — 2

Veronica bsccabunga — 1 5 2 4 5 2 10 12 6 1 16 — 1 1 2 3 6

Veronica chsjnaedrie — 1 — 3 2 — 1 —

Veronica scutellata — 1

Viola palustris
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BJJLAGE 4 Enkela gegevens over eienschappen van asad van aangeiroffen soorten. Do meeste gegevens mijn overgenomen
0uit Crime et al. (1981)

( kolom 1 t/m 6, kiem % van zaad na droog bewaren bLj 5 C.)
; kolom 7 uitThompson and Grime (1979) ; Kolom 8 geeft hot zaadkapitaaltype van de in dit ondermoek gevondon soortenvolgens do typering van Thompson and Grime (1979) ( a minder dan tien aaden gevonden in de laag 0—2 cm,b I meer'dan.tjen zaden gevonden maar geen duidelijk verloop van het zaadkapitaal over het jaar.Kolom 9 zaadkapitaalty-pe volgens de verdeling van hot zaad over do bodemlagen.

Kolom 1 2 3 4 5 6 7 B 9
aad— Kiem % ICiom % na Kiem % na Kiem % na Kiem % na Zaadkap, type Za.adkap. typegewicht vers 3 maanden 6 maanden 1 jaar etratifik. volgens Crime volgens dit ond.Achillea ptarmica 0,22 82 77 89 88

Agrostis canina 0,05 65 78 94 91
Agrostis capillaris 0,06 84 88 92 89
Agrostis stolonifera 0,02 61 81 99 95 A
Ajuga reptans 1,47 34 35 57 36

A
Alnus glutinosa 1,30 18 12 5 28 38 il/lIT K
A.lopecurus geniculatus

a Iii/1V A
Anthoxanthum odoratws 0,45 78 94 96 92 IiI/iv IV 0
Antnriscus sylvestris 5,18 0 0 0 0 100 II a
bellis perennis 0,09 100 95 96 99 III D
Berula erecta 0,49 91 90 86 84 a a A
Betula pubescens 0,12 6 7 22 17 IICallitriche spec,

a C
Caitha palustris 0,99 17 5 31 19 83 11/111 0
Cardamine pratensis 0,60 98 95 92 90 a IV A
Carex nigra 0,81 0 2 1 12 90 b b A
Carex ovalis 0,50 26 52 48 96 b ACarex spec.

Cerastiuja fontanum 0,16 98 98 99 98 III/IV III C
Chajnaerion angustifolium 0,05 79 95 94 94 I (A)
Cirsiu.m palustre 2,00 91 50 88 79 iv A

O,'nosurus cristatus 0,70 94 97 97 100 a A
Deschainpsia cespitosa 0,31 100 99 97 100
Digitalis purpurea 0,07 99 91 99 98 III a
Eleocharis palustrls 0,96 0 0 0 0 46
Epilobium hirsutum 0,05 94 93 98 96 III C
Epilobiun, spec.

IV B
Eupatorium cannabinum 0,27 65 38 21 61 aFestuca pratensis 1,53 90 95 98 98 I/Ill K
Festuca rubra 0,79 97 100 98 98 I b K
F1Iipen1u1a ulrnaria 0,99 50 48 29 58 E
Galiwn aparine 7,25

K
Galiuin palustre 0,91 6 2 14 42 17 Iv b A
Glyceria fluitans 1,20 70 84 77 96 IV A

Gnaphalium uflginosuin
a A

Hieracium caespitosum
a

Hieraciwn pilosella 0,15 47 85 72 81 a
Holcue lanatus 0,52 100 97 9 99 III III K

Hydrocotyle vulgaris.
a a

Hypericum perfoliatuin 0,10 90 97 97 a
Hypericum tetrapterum 0,05 25 54 71 44 a A

Hypochaerjs radicata 0,96 99 95 72 97
Juncus acutifioris UI C

Juncus articulatus 0,02 98 100 98 100 IV Ill/Tv A

Juncue bufonjus
b A
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Kolom 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Zaad.- Kiem % Kiem % na Kiem % na Kiem % na Klem % na Zaadkap. type Zaadkap. type
gewicht vera zaad 3 maanden 6 maanden 1 jaar atratifik. volgene Grime volgena dit ond.

Juncue bulboeus b A

Jwcue effusus 0,01 75 71 84 87 IV IV B

Leontodon autumnalis 0,70 42 79 74 50 a A

Lolium perenne 1,79 95 96 98 100 I b K

Lotua uliginosus 0,40 12 6 7 23 a

Lychni flos—cucull 0,21 81 71 88 88 III/IV B

Lysimachia vulgari 9

Lythrum salicaria 0,06 60 89 66 76 a

Mentha aquatica 0,14 17 1 4 2 86 b A

Myosotis palustris 0,28 0 52 64 62 b A

Orchie majalis

Phalarja arundenacea 0,67 82 87 77 65 a

Phleum pratense 0,45 100 100 100 100

Plantago lanceolata 1,90 37 46 62 73 III/IV I]I K

Plantago major 0,24 20 6 9 17 100 a

Poa annua 0,26 96 99 100 99 III/IV 1IT/IV A

Poa pratensis 0,25 80 91 95 78 a

Poa trivialis 0,09 93 91 89 82 III Ill C

Polygonwa aviculare 1,45 1 2 0 0 44

Polygonum hydropiper 1,24 0 0 2 0 65

Polygonum mite a B

Kanunculue acne 1,90 54 45 60 35 III C

anunculus flajnjaula 0,37 61 84 78 82 IV A

Ranunculus repens 2,32 0 5 75 29 a III C

Rhinanthus angustifolius (2,84 0 0 0 0 66 II K)

Rorippa spec.

Rumex acetosa 0,74 90 93 98 100 a IV 0

Rumex obtusifolius 1,10 89 86 84 87 hIlly A

Sagina procwnbens 0,02 100 100 100 100 ui/by A

Salix alba
Saljx cinerea

Scirpus setaceus

Senecio spec.

Stehlaria graminea

Stellaria media 0,35 5 41 52 68 huI/JV C

Stehlaria ullginosa 0,06 90 100 100 95 III I)

Taraxacujn spec. 0,64 87 74 63 90 IiI/IV 0

Tnifoliuja pratense 1,35 11 20 26 46

Trifohium repens 0,56 7 3 14 21 IJi/IV 1)

Urtica diolca 0,19 60 39 66 71 IV Iii C

Valarjana officinalis 0,95 60 64 60 100 a b K

Veronica beccabunga 0,34 100 100 100 100 IV A

Veronica chamaedrjs 0,18 92 93 97 100 b K

Veronica acuteilata
Viola palustris 0,63 20 4 22 23 II
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JIGE 5* Totaa aantal zaden per veld voor binnen en buiten aznen.en bedekking per veld

Perceel 1370 854 1376 1378 '464
zaden bed.% zeden bed,% zaden bed.% zaden bed,,% saden bed,%Achillea ptarinica 0,5

Agroatie canina -

Agroetie capillarie
Agroetie etolonifera 2 — — 0,5 9 d 43

5 10
Ajuga reptans 3 3

Alnus glutinoea 23 0,5
1 — 1 —

Alopecurue geniculatue
62 0,5 1820 6 941 14'

Anthoxanthujn odoratum 68 4 829 12,5 1983 25 3 0,1
Anthriscue eylvestrie

0 1
Bellie perennis 5 — 6 — 17 — 11 0,1 374 7,5Berula erecta

3Betula pubeecene 18 — 10 — 6 — 78
3Calljtrjche spec. 8

— 2
Caitha paluetris 3 1 41 0,5 1 —

Cerdamine pratensie 96 1 136 1 73 1 114 1 4 1
Cerexnigra — 1 1 1 7 0,5
Carexova)is

5 0,5 27
— 5 — 2Carex spec.

Ceraetium fontanun 59 1,5 216 1 134 1 149 I 254 0,5
Chamaerion angustifoliust 2

— 5 — 5 — 1 —Cirsium palustre 13 1,5 4 1
1 —

0noeurus cristatus
4 0,5 — 0,5 0,5

Deschaiepsia cespi tosa
4 0,5 —

Digiteije purpurea
1 —

Eleocharjs palustris
— 0,5

Epilobiuishjrsutum 2 — 1
1 — 2 —Epilobiust spec. 1 — 13 10 — 99 1 7 —Eupatorium cannabinust 1

— 1 —Festuca prateneis 2
— 7 1 4 3 160 4' 2 1,5

Feetucarubra 2 4 15 1,5 3 1 1 —

Filipendula ulmaria 18 6 — 0,5
Caliust aparine 6 0,5
Callus, palustre 9 2 4 1 — 0,5
Glyceria fluitans

3 1 32 — 4 1 9 1Gnapheijus, uliginosuin
3' — 1 —Rieracjwn caespltoswn

1

Rieraciun, pilosella 1

Holcue lanatus 752 6t
955 14' 405 5 2126 35 15 50

Hydrocotyle vulgaris.
1 — 1 —

Mypericuia perfoliatuin 2 0,5

Hypericwa tetrapterust 3 — 6 — 1
1

Eypochaeris radicata
Juncua acutiflorie 1080 30 1276 30 60 0,5
Juncue articulatue 42 — 56 — 215 — 18 — 31 —
Juncue bufdniue 1

— 9 — 54 0,5 53 0,1 10 —
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Perceel 1570 854 1376 1378 464

majen bed.% zaLten bed.% zaden bed.% zarlen bsd.% za'len he.%

JUnCUB bulbosus 4 — 22 — 3 — 9 —

Juncus effsus 2303 0,5 5333 2,5 2944 0,5 770 — 175 0,5

Ieontodon autumnalis — 0,1 6' 1,5

Lolium perenne 4 1 0,5 4 4

Lotus uliginosus — 1 1 1 2 —

Lychnis flos—cuculi 104 1,5 544 1 1 3 — 4 0,5

Lysimachia vulgaris — 0,5

Lythruis salicaria 2 1 2 1 —

Mentha aquatica 8 1 — 1 —

Myosois palustris 5 — 5 0,1 2 0,1

Orchis majalis — 1 — 0,5

Phalaris arundenacea
Phleum pratense — 0,5

Plantago lanceolata 21 1,5 161 2,5 559 1 — 1

Plantago major 2 — 4 —

Poe annua 3 — 65 — 60 —

Poa pratensis 196 4 401 1,5 302 2 737 10 773 12,5

Poa trivialis

Polygonum aviculare — 0,5

Polygonum hydropiper 2 —

Polygonum mite 1 — 3 1 —

Ranunculue eerie 16 1,5 202 3 539 1,5 35 0,5 — 0,1

Ranunculue flam,mula 1 — 18 0,5 5 — 1 —

Ranunculus repens 445 4 171 5 688 40 1171 4 19 30

Rhinanthus angustifolius 7 2,5 33 2 40 2 15 1

Rorippa spec.
Rumex ecetosa 51 2 327 884 2 192 3 19 0,5

Rumex obtusifolius 22 0,5 1

Sagina procuinbena 1 — 153 92 — 3 — 96 —

Salix alba 3 —

Saiix cinerea 3 —

Scirpus setaceus 1 — 1 28 —

Seneclo spec. 5 —

Stellaria graminea — 0,5

Stellaria media 11 — 7 0,1 1 — 70 —

Stellaria uliginosa 11 — 200 0,5 5 0,1 1 — 11 0,5

Taraxacum spec. 17 0,5 54 i 40 0,5 63

Trifolium pratense — 1

'Prifolium repens 1 — — 1 — 0,5 — 1 6 3

Urtica diolca 33 — 2 — 3 — 5 — 10 —

Vajeriana officinalis 11 5

Veronica beccabunga 7 — 1 — 77 —

Veronica chainaedris
12 —

Veronica scutellata 2 —

Viola palustris — 0,5

Squisetum fluviatile — 1,5 — 0,5

Equ,isetum palustre — 2,5 — 1 — 1 — 0,5


