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1. Inleic7ing.

De aantallen individuen in ean populatie kininen van jaar
tot jaar verschillen. Wanneer de aantallen echter word-en bezien

over een groter aan-tal jaren, lijken deze roth een bepaalde waarde

-te fiukteren. Deze waarde wordt aangeduid. als bet natuurlijk

evenwich-t, waarin de betreffende populatie zich bevindt. Dat d.it

evenwicht geen ecb-t evenwicbt is, zoals bet in de mechanica wordt

beschouwd, beef-t Den Boer (1972) bediscussieerd, maar het is wel

een begrip waarmee kan word-en gewerkt, indien een popuiatie zich in

een stabiel milieu bevindt. Men spreeki van een gereguleerde p0—

pula-tie, wanneer een populatie naar z'n evenwicbtsdichtheid terug

keer-t, nadat deze populatie door een of' andere oorzaak een andere

dan z'n evenwicbtsdicbtheid. had gekregen. Regulatie geschiedt

door faktoren die dichtbeidsafhaikeiiik zijn (Smith, 1935). De

neiging van ean populatie om weerstand. te bieden aan veranderingen

in zn evenwichtsdicbtheid word.t populatie—inertie génoemd (Murdoch, 1970).

Miirdoch (1970) noemt twee benaderingen om na te gaan of een poulatie

al den niet wordt gereguleerd: (a) een experimentele benadering

via de convergentiemethod.e (wanneer in een populatie in n groep

van subpopulaties de d.ichtheid word.t gereduceerd, in een -tweede de

dichtheid wor±t vergroot en in een derde onveranderd. wordt gelaten

en wanneer d.aarna na verloop van tijd. de dicbtbeden van de behandelde

subpopulaties terugkeren naar de dichtheid van d.e niet behandeld.e

subpopula-ties, den is d.eze convergentie een bewijs van regulatie)

en. (b) een beschrijvend.e benadering, waarbij -teliingsgegevens

word.en geanalyseerd. en wordt gekeken of de dicbtbeid van een

populatie roth een bepaalde waarde fltikteert.

Populatie dynarnica is de studie van verand.eringen in aantallen

individuen in populaties en van d.c faktoren die deze veranderingen

be1nvloeden hierbij behoort tevens de studie naar de mate van

verlies aan en de aanvuiling van ind.ividuen en naar de regulatorisbe

processen die een rol spelen om de aantallen in een populatie

stabiel te houden of om tenminste excessieve veranderingen in

die aantallen -te voorkomen (Solomon, 1976). Enerzijds worden
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hierbij milieu._invloeder1 bestueerd., 'Dv. 1e ef'±ekten van
ablo-tisohe faktoren zoals itch-b, temperatuur, voch-tigheid,

hoeveelhejd. beschjkijare nu-trin-ten en de effek-ten van biotiscbe

fak-toren zoals predatoren in de ruims-te zin van he-b woord (Harper, 1977),

andere soor-ten organismen die corcu.rreren orn nutrinten of

andere ievensbeboef-ten. A.nderzijds worden cie invloeden bes-tudeerci

die leden van de popula-tie op eikaar uitoefenen, zowel in gunstige

(by. he-b handhaven van een tamelijk kons-tan-te temperatuur), als in

ong-uns-tige zin (concurren-tie orn licht, nutrinten, etc.).

Versohiliende faktoren bepalen of een zaad zal uitgroeien tot

aen zaadproducerende plant. Dc faktoren die de grootste variatie

in s-terf-te veroorzaken, terwiji daarbij dere varia-tie is gecorreleerd

me-b de fluk-tuaties in he-b aan-tai individuen van een populatie,

worden sleu-telfaktoren genoemd (Solomon, 1976). Een sieutelfaktor
boef-t dus nie-t de groo-ts-te sterfte te veroorzaicen, hoewel dit

veelal wel he-b geval zal zijn. Door middel van een sleutelfaktor

analyse han worden onderzocb-t, weike morbalitei-tsfaktor de groots-be

invloed heef-t op de variatie in aan-tallen (Benson, 1973).

Veranderingen in aantallen kimnen optreden door ver

fs�toren: natalitei-t, mor-talitei-t, imraigratie en emigratie. Wannneer

eon popula-tie dynamisch onderzoek wordt verriobt, moot er bij dit

onderzoek rekening worden gehouden met doze vier faktoren.

Harper en 1hite (1971) hebben een model gecons-trueerd, dat schernatisch

de opeenvolgende stadia bescbrijf-t, waarin regulatie -van aan-tallen

en massa in plantenporula-ties han op-treden. Zij onderscheiden

vier stadia:

1. De zaadbank. Dit is de reserve aan levensva-tbaar zaad in

of op de bodem. De grootte van de zaadbank word-b bepaald
door toévoeging van nieuw gevormde zaden en door verlies

door kieming, predatie en sterfte.

2. Dc milieuzeef. Hieronder worden die faktoren in bet

beterogene milieu vers-taan, die bepalen of een zaad in de

zaadbank wel of nie-t zal kiemen. Deze fak-toren kunnen o.a.

zijn: -tempera-tuur, waterhuishouding, diep-te waarop bet zaad



zich in de bodem bevind-t en de intensiteit en spectrale

samenstelling van het licht. Ook kan biertoe de dormancy

van zaden worden gerekend. Na een periode van kieming

blijft een deel van bet zaad in een toestand van dormancy

in de bodem achter.

3. De vegetatieve fase waarin de zaailingen ui-tgroeien totdat

bet voortplantingsstadium wordt bereikt. In deze fase

kwinen de plantenaantallen veranderen, waimeer de planten in

grootte toenemen. Kuiper (1978) heeft veel literatuur,

bandelend over de invloed van de dichtheid op plantenpopulaties,

bijeengebracbt.

4. De reprothktieve fase. Nu worden nieuwe zaden geprothiceerd

die na de zaadregen in de zaadbak terechtkomen.

Uit dit model blijkt dat men de gehele levenscyclus van een plant

moet bestud.eren om bet gedrag van een populatie in de reproduktieve

fase te begrijpen. Tot flu toe is er slech-ts een klein aantal studies

verricbt die de gebele levensoyclus van een plant betroffen. Deze

studies werden bijna alle na 1970 gedaan, dus bet onderzoek naar

tie invloeden op tie verscbillende fases van de levenscyclus van

planten is nog maar jong.

Het verloop in aantallen is o.a. beschreven door Antonovics (1972)

bij Anthoxanthiim odoratum, door SarDkhn (1974) bij zaad— en door

Sarukhn en Harper ('t973) bij plantenpopulaties van tine

Ranl2nculus—soorten en door Sterk (1975) bij Anthyllis vulnerania.

Hierui-t bleek dat, hoewel tie totale aantallen mm of meer konstant

zijn bij deze meerjarige planten, tie populatieflux zeer groot

ken zijn. Alleen in tie kustpopulaties van .Anthyllis waren tie aantailen

niet konstant als gevoig van bet sterk fluktuerende milieu

(Sterk, 1975). Door bet verloop in aantallen te beschrijven is

bet mogelijk om aan. te geven waar in tie levenscyclus van tie planten

mcrtalite±tsfaktoren belangrijk zijn voor de regulatie van een

populatie, maar bet is nie-t mogelijk aan te geven weLke faktoren

van belang zijn en in welke mate.
in een aan-tal antiere onderzoeken is men experimenteel te

werk gegaan; n of meer fektoren werden gevarierd en tie gevolgen

die dit had voor tie populatie, werden gevolgd. De invloed van tie
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begindichthejd is o.a. onderzoch-b 'Dij vii?

(Harper en McNaugh-ton, 1962), bij Arabid.opsis thaliana

(iviyerscough en Marshall, 1973) en bij Fhragmites corninunis en

ypba latifolia (Szczepafiska en Szczepañski, 1976). Hieruit
bleek dat d.e plan-ten op toenernend.e dich-theid. reageerden met
sterfte of plasticiteit wat betreft hun organen, maar beid.e konden

ook tegelijk op-treden. B±j Arabid.opsis thaliana werd -tevens na—

gegaaii welke d.c gevolgen waren van een. verscbillend. nutrinten

aanbod bij vier d.icbtbed.en. Het bleek dat de gemiddelde zaad—

prod.uktie per plant bij elke d.ichtheid kleiner werd. met afnemend.

nu-trin-ten aanbod. Wa-t betreft het overievingsperceirtage van: d.c

plan-ten waren de verschillen -tussen d.c verscbillend.e diohtbed.en

en verscbillend. aanbod. van. nutrinten niet groot bebalve Mj d.c

hoogste dichtheid, waar bet overlevingspercentage veel kleiner was

bij de groo-tste verthmning van d.c voed.ingsoplossing dan bij de

twee andere verdunningen. Be invloed van diepte en vocbtigheid
van de bodem op d.ichtbeid, verspreiding, biornassa, zaadproduktie

en mortali-tei-t werd ui-tgebreid. bestudeerd Mi Sed-um smallii

en Minuar-tia uniflora en op grond. van di-b ond.erzoek kon word-en

aangegeven waarom Sedum en Iünuartia elk strikt gezoneerd. voor—

komen in dezelfde plantengemeenschappen (Sbaritz, 1970;

Sharitz en McCormick, 1973). Door het -tijd.stip en d.c diepte van

bet "ploegen" te variren kon Naylor (1972) bet effekt biervan
nagaan op een. populatie van Alopecurus myosuroides wat betreft
bet aan-tal zaa.ilingen dat in bet voorjaar verscheen. Raynal
en Bazzaz (1975) onderzocbten d.c invloed. van winterannuellen

op d.c zomerannuellen Ambrosia artemisiifolia, Polygonum pensylvanicum
en Setaria faberil door in n plot alle winterannuellen te
verwijd.eren en in een ander plot d.c si-tuatie ongewijzigd. te la-ten.

Watkinson en Harper (1978) vonden bij Vulpia fasciculata

geen dicbtheidsafhankelijke sterfte en tot cen aantal van 100

plan-ten per - m was de zaadprod.uktie per plant eveneens onafhankeiijk
van d.c dicbtbeid.. Bj gro-tere dicbtheid. was er sprake van een negatieve
d.ichtheidsafhankelijke relatie tussen bet aantal aartjes per plant
en d.c dicbtheid. van bloeiend.e plan-ten. Tijd.ens d.c bloei was er can
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piek in de mor-taliteit, veroorzaak-t door verscheidene fktoren,
waarvan begrazing door konijnen met zekerheid kon worden aangegeven.

Door een aantai gemerk-te zaden in een bestaande populatie

van resp. .Llo-pecurus myosuroides en Vulpia fascioulata -te brengen,
kondenNaylor (1972) enWa-tkinson (1978) veranderingen in de

zaadpopula-ties in of op de bodem nagaan. Naylor vond dat van een

nieuwe zaailingenpopula-tie ca. 67% afkomstig was van zaad. dat jonger
was dan n jaar. Bij Vulpia kiemden bijna alle zaden (99.5%) in
bet eers-te jaar. Hierui-t biijk-t al dat er verschillen ziju tussen
deze twee grassen. B±j Alopeourus blijf-t een groot gedeelte van
bet zaad gedurende bet eerste jaar dormant, bij Vulpia niet. Dit
kan in verbanft worden gebrach-t met bet milieu waarin deze grassen
groeien: Alopecurus komt voor in een niet voorspelbaar milieu
(bouwland) en Vulpia in een goed voorspelbaar milieu (duinen).

Onder de angiosperrnen bevinden zich soorten die wat betreft
hun nutrintenvoorziening afha.nkelijk zijn van andere planten
en in alle rnogelijke milieuTs kiurnen voorkomen (zie o.a. Finerom, 1962;
Kuij-t, 1969). D±-t zijn planten met een parasitaire of half—
parasitaire levenswijze. elden de tot flu toe opgedane bevindingen
ook voor deze soor-ten of is de populatie dynarnica hiervan gebeel
afwijkend? Leemburg—Van der Graa.f (1974) volgde gedurende n
seizoen de aan-talsontwikkelingen van cie grote rat elaar
(Phinan-tbus serotinus) en zij vond dat de grootete sterfte plaats
vond in bet kiemplantstadium in bet voorjaar. Veel minder sterfe
was er in bet zaad—, vege-tatieve en bloeistadiuni. Harper en
fliite (1971) noemen bet kieinplantstadium de gevaarlijkste fase in
de levenscyclus van een plant en dit blijk-t d.us ook bet geval te
zijn bij Rhinanthus. Daarnaast had Leemburg—Van der Graaf een
inventarisatie gemaakt van verscbillende aautastingen en hun
eventu1e veroorzakers en biermee bad zij eon deal van de mortali—
teit van Rhinanthus kiuauan verlaren.

MaIey e-t al. (1975) badden wel de invioed. van versohillende
insektensoorten onderzocbt op de verbreiding en abundantie van
Melampyrum lineare, maar di-t onderzoek was alleen gedaan aan
vegetatieve en bloeiende plan-ten en er werd niet nagegaan wat de
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gevolgen van de aantastingen waren in het lich-t vii fte
dyn am ± c a

Volgens Cavers en Harper (1967) en Harper (1977) ken de
dynamica van natuurlijke popula-ties niet goed worden begrepen door

alleen maar waarnerningen te doen. Cm de faktoren te ontdekken die
de kenmerken van een populatie bepalen, is bet noodzakelijk om

die ropula-ties te vers-toren. De dich-theden in natuurlijke popula—

-ties moe-ten dus worden veranderd of andere verstoringen moe-ten

worden aangebracht. D±-t is nu wat er in bet hier verricbte

onderzoek aan hengel (Melanpyrum pra-tense) is gedaan.

In drie permanents kwadraten (pq I, II en III), resp. in een

hoge, ±ntermediaire en lage hengeldich-theid werd door middel van

tellingen nagegaan wat de invloed was van de dichtbeid op de

hengelplanten, door in drie kwadran-ten van elk pcj op een ver—

schillende manier te dunnen. In pq IV werden alle vegeta-tieve

plan-ten met rneer dan n bladpaar verwijderd om te zien of de

overblijvende kiemolan-ten de popula-tie mog enigszins kunnen redden

na zo'n katastrofe en q V werd aangelegd om een indruk te krijgen

van de zaadprothik-tie van grote plan-ten t.o.v. de overgebieven

plan-ten in pq IV. Cm aantasting door de wikkelmo-tlarve en begrazing

te simuleren werden in elk van. twee dichtbeden drie roefveldjes

aangelegd, namelijk n waarin de hell-b van de plan-ten werd

ge-top-b, n waarin de gebele vege-ta-tie werd afgeknip-t op een

hoog-te van ca. 6 cm. en n als con-trole (vaken 1 t/m 6). Door

middiel van odemmons-ters werd geprobeerd sen indruk -be krijgen van

he-b aantai ongekiemde zaden per oppervlak-te—eenheid en was bet
misschien mogelijk een correlatie -be viriden tussen bet aantal

hengelplan-ten, de boeveelheid ongekiernd. zaad en de boeveelbeid

booniwor-tels. Van de gevonden zaden werd leng-te en breedte genie-ten
om na te gaan of de afmetingen van de ongekiemde zaden afweken

vn die van tie zad.en die aen bet einde van bet groeiseizoen zouden

vrijkomen. Omda-t werd verwacb-t dat bij bet oogs-ten van tie plan-ten
na de laa-bste telling of kar-teringen vele zaden reeds uit tie zaad—
dozen zouden zijn verdwenen werden er eerder in bet seizoen bengel—

monsters genomen waardoor een scbat-ting kon worden gemaukt van
bet aan-tal per zaaddoos geproduceerde zaden.
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2. Nateriaal.

2.1. Onclerzoeksobjekt.

Als onderzoeksobjek-t werd gebruik-t hengel, Malampyriim

pratense L. He-t geslacht Nelanipyrtirn word-t inged.eeld bij de fa—

milie Scrophulariaceae, waartoe behalve nag een aantal gesiachien
met een balfparasi-taire levenswijze zoals Rhinan-thus (rateiaar)

en Pedioularis (kartelbiad), ook eon ann-tal autotrofe ge—

slaobten behoren, o.a. Linaria (vlasleeuwebekje) en Veronica

(ereprijs).

Hengel is een njarige soort, waarvan aan bet einde van de

her±'st een deel van het in of op de bodem aanwezige zaad begint

-te kiemen. De kieming han, als de winter zacbt is, d.oorgaan tot

februari—maar-t. Het andere deel van de zaadvoorraad blijft in

een -toestand van dormancy, rnaar gedurende de rest van bet jaar

kan er bij di-t zaad flog kieming optreden, doordat de dormancy han

warden opgebeven (Hegi, 1974). Na de kieming groeit slechts bet wor—

telsysteem van de kiemplant en dit wortelsysteem probeert zich

via baustorin te hechten op de gastheerplant. (Een baustoriin

is een soor-t van fysiologische brug die door een (half)parasiet

word-t aangebracht -tussen zichzelf en de gastbeer. Via deze briag

han de (balf)parasiet de benodigde voedingsstoffen onttrekken

aan die gastheer (Kuijt, 1969)). Dc meeste baustorin worden pas

gevormd als de -transpiratiestroom in de gastheer op gang is gekomen.

Pas dan worden de reeds gevormde haustorin operationeel

(Hegi, 1974). In bet voorjaar gaan de cotylen groeien, in april
word-t bet eerste bladpaar zichtbaar en vervolgens ontwkelt

de plant zich verder tot omstreeks juni de bloei begin-t. Deze bloei

han doorgaan tot eind augustus. Pruktifi1atie vindt plaats
vanaf juli -tot ongeveer september, waarna disseminatie van bet

zaad plaats vindt. Zonder een gastbeer han bengel zn levenscyclus

nie-t succesvol, i.e. zaadprcducerend, voltooien (Hegi, 1974;
Kuijt, 1969; Smith, 1963).

Hengel kom-t voor in ioofbossen op zure zand— en leemgronden
(Heukels en Van Oos-tstroom, 1970). Op deze gronden die veelal
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voedselarm zijn, groeii het elken—berkenbos (Querco roboris—

Betuletum) (Wes-thoff en Den Held, 1969; Wes-thoff et al., 1973).

2.2. Besobrijving van de onderzoeksterreinen.
Voor het onderzoek is gebrui.k gemaak-t van twee bengelpo—

pula-ties, namelijk én in een wegberin en n in een bos.

2.2.1. De wegbermDopulatie.

Deze populatie beyond zich langs de Winderweg, die van De Horst
(gemeen-te Peize) naar Winde (gerneen-te Vries) loopt. Zij was alleen

aanwezig in de oos-telijke berm van deze weg. In de wes-telijke berm

was geen bengel aanwezig, waarschijnlijk omdat deze weg kort
tevoren opnieuw was aangeiegd, waarbij de berm ann de oostzijde
vrijwel in-tak-t was gela-ten. Aan de wes-tzijde zijn een groot aantal
struken en jonge bomen aangeplan-t. Dc oostelijke berm was ca. 4.5 m.

breed en werd begrensd door een houtwal, bestaande uit berken

(Be-tula spec.), eiken (ercus robur) en lijs-terbes (Sorbus aucuparia),

In juli kwamen 'nier, behalve hengel, de volgende kruiden voor
in bet gedeelte van de berm grenzend aan de weg: &igels raaigras

(Loliurn perenne), straatgras (Poa annua) en gewoon struisgras

(Agrostis tenuIs). Di bermgedeelte werd dikwijls door auto1s

bereden. In bet bermgedeel-te onder de houtwal waren de volgende

soorten aanwezig: Gewoon biggekruid (ypochaeris radicata),

scbermhavikskruid (Hieracium umbella-tun), gewone veldbies

(Luzula campestris), reukgras (n-tboxanthum odoratum), ecirte wit'ool

(Hoicus lanatus) en zachte wi-tbol (Holcus moilis).

2.2.2. De bospoulatie.
Be tweede bengelpopulatie beyond zich in ecu bos dat gelegen

was tussen de weg nen—Eext en de sneiweg Groningen—Gieten en wel
in een gedeel-te waar als boom alleen de zomereik (Quercus robur)
stond. (fig. la). Deze eiken. waren Ca. 17 jaar tevoren aangeplant
(mond. meded. boswachter Schuiling). Tussen deze eiken beyond. ziob
opsiag van een paar beesters namelijk vuilboom (Frangula alnus) en
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Dkaa23 vog-1krs Pzz 2.=. ----
karnperfoelie (Lonicera periclyrnernum) aanwezig. De kruidiaag

bes-tond bijna geheel uit hengel. Naast bengel kwainen de volgende

soorten voor: Boch-tige smele (Desoharnpsia flexuosa), reDkgras

(ithoxaiathum odora-tum), ech-te witbol (Holcus lanatus), pijDestrootje

(Molinia caerulea), gewoon struisgras (Agrostis tenuis) en

kruipend. struisgras (.gros-tis canina), hondsviooltje (Viola canina)(?),

veelbloemige Salomonszegel (Polygonaturn inultiflorum), liggend

waistro (Galiurn heroynicum), soherrnhavikskruid (Hieracium umbella±urn),
een muursoort (Stellaria spec.), gewone bennepnetel (Galeopsis
te-trahi-t) en kruipganzerik (Potentilla anglica).
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3. Methode

3.1. errnpoDu1a-tie
In de berrnpopuaj waren drie raajen van 70 cm. breed

en ongeveer 4.5 m. lang uitgezet loodreolit o de weg, resp.
met een hoge (Ia), een iflterrnedjajre (Ila) en een lage dicbt—
heid. (lila) (fig. 2). Deze raajen waren op het oog gekozen
en. verliepen van de weg tot onder de houtwal. lIe hengelplanten
in deze raaien werden d.rie man). geduren het groeiseizoen
gekarteer (in tabel 1 staat aangegeven wanneer), zodat niet
alleen he-t aantal planten dat verdween, kon worden bepaald, maar
tevens welke planien verdwenen. Bij het karteren werd, bebalve
of een plant voor kwam als kiem—, vegetatieve, bloeiende of
zaadprod.ucerende plant, ook geaoteerd weLke aantas-tingen voor—
kwarnen. Deze aantas-tingen waren: verwelkte of dode plant; aan—
gevreten plant of plant waarvan de hoofdastop ontbrak; plant
met een spuugdiertje.

Pal naast elk der drie hierboven genoemd.e raaien werd. een
tweede raai (resp. Ib, lib en 11Th) uitgezet, die op he-b oog

evenveel hengelplan-en beva-b-be als de buu.rraaien. Deze tweede
raaien waren ui-tgezet cm door middel van wieden het aantal
hengelplanten te verkleinen en daardoor een even-tuele invloed

van d.c dich-theid op de sterf-te te kunnen waarnernen. Bij de eers-te

kartering echter bleek dat de aanta].len hengelpianten in elke

tweede raai veel kleiner waren dan die in de bijbehorende acre-be

raai, zoda-t werci besloten deze raaien ongewied. -te kar-teren op

dezelfde wijze ale de eers-te raaien.

3.2. Experimen-en en karterinEen in d.e bospopula-tie.

3.2.1. Invloed van de dicbtheid.

In drie gedeel-ten van de populatie me-b resp. een hoge (I),

een in-bermediajre (II) en een lage dich-theid (iii) werd. een
2.permanent kwadraa-b (pq.) van 1 m uitgeze-t. Elk van deze pqs

werd in vier s-Den van 50 50 cm. verdeelci. Het aantal
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hi n vi ie. e Kcen we.L±e ctoor net 10t
werd aangewezen, werd geteld en 100% gesteld. Veiolgens werd

door lo-ting eea -tweede, derde en vierde stuk uitgekozen, waarin

he-b aantal hengeiplan-ten werd teruggewied naar resp. 75%, 50%

en 25% van he-b aan-tal dat in he-b 100%—yak voorkwam. Dit wieden
werd uitgevoerd door d.e weg te halen plan-ten bij de grond af te
knippen. Ret aan-tal rlanten dat werd verwijderd., was gelijkelijk
verdeeld over he-b yak. Daarna werd in de loop van bet seizoen
drie maal he-b aan-bal hengelpian-ten in. e]k yak ge-teld. etabel i).
Na de laatste telling werden alle plan-ten bij de grond afgeknipt
en meegenon naar bet labora-torium, alwaar de leng-te van d.c
boofdas en d.c zijtakken en de d.ikte van de boofdasvoe-t werden
geme-ten en he-b aan-tal zaadd.ozen aan d.c plairt werd geteld. Tevens
werd geno-teerd of de plant volledig intakt was of zTn boofdas-top

had verloren, d.c plant aange-tas-t was door schimmels en of er laen
of popoen van Thrtomyza of andere insek-ben aanwezig waren. Ook
-tijdens de eerste en tweede -telling werden even-tuele aantastingen
geno-t eerd.

3.2.2. fek-t van een of andere ka-tas-trofe vroeg in bet groelseizoen.

In een vierde pq van 1 m2 (paIV) werden alle vegetatieve
plan-ten verwijderd door ze bi de grond. af te knippen. Alleen

de vegeta-tieve plan-ten met slechts n bladpaar en d.c kiemplanten

bleven staan.

Naast pa IV werd een vijfde kwadraat (pq 11) uitgezet van
1 m. Hierin werden zoveel van dc kleinste plan-ten weggebaald
tot er ongeveer evenveel bengeiplanten over waren als er in
pq IV waren blijven staan.

Ret vierde en vijfde kwadraat werden gekar-teerd. en na de
derde, laa-tste, kar-tering wercien alle plan-ten geoogs-t en verwerkt
zoals staat bescbreven voor de kwadra-ten I, II en III.

3.2.3. Effekt van begrazing en groei-topbeschadiging.
Oin na te gaan weike gevolgen begrazing en groeitopbescha—

diging badden voor de hengeiplan-ten, werden een aantal proefveldjes



aangelegd in deze Dopulatie en wel een serie van drie (i, 2 en 3)

bij een hoge en eenzelfde serie (4, 5 en 6) bij een lage hengel—

dicbtbeid.. Elk van deze veidjes was 100 cm. lang en 25 cm. breed..

In bet eers-te veidje van beide series (1 en 4) werd. bij ongeveer

d.c belf-t van het aantal plan-ten de top afgeknip-t. Deze plan-ten
werd.en 1ikraak uitgekozen (simulatie van vraat door wikkelmo-tlarve).
In beide -tweede veld.jes (2 en 5) werd. d.c gehele vege-ta-tie weg—
geknip-t tot een hoog-te van 5—7 cm. (simulatie van begrazing)
en de -twee derde s-t-tkjes (3 en 6) werden intakt gelaten en dienden
als con-trole. Het aantal hengelpian-ten in d.eze zes veidjes werd

drie rnaal geteid en na d.c derde -telling geoogst en verwerkt

zoals staa-t aangegeven voor d.e ps I, II en III.

3.2.4. Bodemmons-ters.

Op 14 juni 1976 werden met twee grondboren met verschillende

diameter monsters genomen. Met d.c gro-te boor (0 ii cm.) werden
deze monsters bij twee tegenover liggende zijden van d.c pa's
I, II en III genomen. Met deze boor werd echter zoveel rnateriaal
aan d.c bod.em onttrokken dat er grote gaten acbterbleven. Daarom
werd. bij d.c twee andere overliggende pa—zijden een boor gebruikt

met kleinere diameter ( 7 cm.), boewel bij gebruik van deze boor
d.c kans om zaden in d.c monsters aan te tref±'en kleiner ZOU Zijn.
BIj elke pq—zijde werden steeds drie verscbillende monsters genomen,

narnelijk n o een plekje waar hengel stond, n waar alleen

gras groeide en n waar alleen blad. op d.c bodem lag. Alle
monsters, 36 in totaal, werden meegenomen naar bet labora-torium.
Daar werd van elk monster bet aantal aanwezige hengelpian-ten
ge-teld, waarna van d.c bovens-te 7 cm. op ecu zeef bet zand. werd.
uitgespoeld, zodat alleen wor-bels en zaden achterbleven. (tiit

een aantal proefmonsters was gebleken dat er op can diep-te van
7 ore. geen hengelzaden en bijna geen wortels meer voorkwamen).
In d.c monsters werden alleen bengelzad.en aangetroffen. Deze zaden
werden, nadat bieran leng-te en breed-te was geme-ten, in cen kiem—

kast bij 7°C geplaatst.

Na bet uitspoelen en weghalen werden de overgebleven wor-tels

in drie frak-ties, nl, n met hengel—, n met gras— en n met



13.

oomwore1s, gesij Dze ri gro kweren ongevee 24 uur gra j fl tern—peratu van 70°c, waarna de worteis werden gewogen.

3.2.5. van he-t per Zaadãoos geroc1uceer aantal zaden.
Op 14 jui werden drie hengelmons-je5

genomen, resp. b±j
pq I, p II en p III. Elk monster beva-tte ongeveer dertig plan-ten,
welke lukraak ui-b de Dopulatie waren weggenomen door ze b± de
grond af te knippen. (Indien ze ui-b d.e bodem zouden worden ge-trok—
ken, bes-tond he-b gevaar dat buurplan-ben zouden worden losgerukt
van hun gastheeoe en zouden s-terven). Van elke 1ant werd
nu geno-tee waar zich ann die plant zaaddozen bevonden en hoe—
veel zaden ziob in die Zaaddozen bevonden. Tevens werd geno-teerd
of een zaad zwart was en of er larven of poppen van het viiegje

in de zaaddoos aanwezig waren. Voor een meer gede-tai1ieer
beschriiving word-t verwezen naar boofds-tuk 5.2..

3.2.6. Tellingen in 1977 en 1978.

Behalve in 1976 zijn er ook tellingen verrich-t in 1977 en

l978.Helaas zijn deze tellingen nie-t zo frekwen-t uitgevoerd als

die in 1976. In 1977 is n telling verricit en in 1978 zijn er

twee gedaan. Ben derde -telling was toen niet meer mogelijk van—

wege het feit dat alie Planten oms-treeks die -bijd reeds dood

waren. Be tellingen zijn verrich-t bij de pqs I, II, III en IV.

Op dezelfde wijze als beschreven staat in hoofds-t-uk 3.2.5. is

ook voor 1978 be-b gemiddeld aan-tal zaden per zaaddoos bepaald.

In figuur lb is de ligging van de versohillende experimen—

tele vakken aangegeven en in -babel 1 s-taat weergegeven wanneer

en waar de boven beschreven handelingen werden uitgevoerd.
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4. Resulta-tan van

4.1. Verloop in aantallen per raai.

Om een eers-te indruk te verkriigen van de sterfte die onder
de plan-ten plaa-ts vond, is he-t to-taal aan-taj. plan-ten bepaald dat
b±j elk van de drie kar-teringen in de zes raa±en stond (tabel 2,
onderaan). In fig. 3 is de mortali-tej-t, uitgedruk-t in procenten,
bij deze raaien weergegeven en bet blijk-t dat er tussen vier raaien
slecb-ts kleine verschillen in mor-taljtejt zin waar te nemen en
dat de raaien lb en lib afwijken van de andere vier in die zin dat
in raai lb rela-tjef minder en in raai ITh reia-tjef meer plan-ten dood
gingen tussen de tweede en derde kartering. Deze verscbilien in

mortali-teit werden waarschijnljj3 veroorzaak- door de ligging van
deze raaien ten opzichte van de zon. Raai lb lag goed tegen de zon
beschu-t onder een berk, teriil raai lib de minste beschu-tting had

tegen de zon (zie fig. 2). 1Ianneer nu de overige raaien kwa ligging

als geiijkwaardig worden besohouwd, is he-t aannemelijk dat de

mortalitei-t onafhankelijk is van de dicbtheid. waarbij de hengel—

clan-ten zich bevinden.

De mortali-tei-t binnen raai lib is konstan-t, d,w.z. in de

periode tussen de eerste en tweede kar-tering sterven gemiddeld

per dag procen-tuee]. evenvee]. plan-ten als in de periode tussen
de tweede en derde kartering. In de andere vijf raaien sterven
in de tweede periode gemiddeld per dag minder plan-ten dan in de
eerste periode (teken-toe-ts: pKO.025) (tabel 3). Di-t be-teken-t dat
er in bet kiemplan-t— en vroeg vege-ta-tieve stadium een grotere
mortalitei-t is dan in bet reproduk-tieve stadium.

4.2. Verloop in aantallen binnen de raaien.

Be verdeling van bet aantai hengelplan-ten binnen een raai

van bet wegdek tot de hou-twal is voor de zes raaien weergegeven

in de figuren 4 t/m 9. Hierbij val-t ailereers-t op dat de ears-te

planten pas op een afs-tand. van 70—100 cm. vanaf bet wegdek voor—
kornen, waarsobijnlijk als gevolg van bet felt dat door bet smalle

wegdek au-to's vaak in dit eers-te bermgedeel-te rijden, waar-tegen
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hengel niet bestan is 'assn ft om vn
eveneens niet aange-troffen, varmoedelijk door de diohte begroeiThg,

waardoor er voor de hengelpianten te weinig iiobt besohikbaar is

om voidoende -te kimnen fotosyn-thetiseren. Er zijn ecirter geen

lichtmetingen verrich-t waarcloor deze verkiaring onders-teund zou

kunnen worden.

BIj de vier raaien met he-b grootsteaan-tal piarrten (Ia, ha,

lib en lIla) bevind-t zich, ongeveer balverwege het trajek-t van

vooxomen, een dal in de aanwezigbeid van hengel bij elk van de
drie karteringen (figuren 4, 6, 7 en 8). B±j de twee andere raaien

lb. en. 11Th (resp. fig. 5 en 9) is bengel gelijkmatiger verspreid.
Missobien zijn de dichtheden van de raaien lb en 11Th te laag voor

het optreden van een dal, maar bier-began plait dat de dichtbeid

van lila ongeveer gelijk is ann die van Ib, -terwiji er in lila wel

een duideiijk dal aanwezig is. Een verkiaring voor bet optreden

van deze dalen in de verspreiding van bengel kan echter nie-t worden

gegeven.

In hoofdstuk 4.1. was gevonden dat de mortaliteit onafhankelijk

was van de dichtheid, warmeer de raaien onderling werden vergeleken.

Zoals ui-b -babel 4 blijk-t, is de mortaliteit 00k binnen de raaien

veelal onafbankeiijk van de dicbtheid. In deze tabel zijn dc

correlatie—cofficinten weergegeven van hat overievingspercentage

bij resp. de tweede en derde kartering en bet aantai planten dat bij

dc eerste kartering aanwezig was. In -twee gevallen was er een

signifikan-te correla-tie aanwezig, terwiji dit in de overige tien

rãsi be-b gevaj. was. (Zie ook bijlage Iv).

4.3. Individuele geechiedenis van dc plan-ten.

Hiervoor zijn alleen dc gegevens van dc raaien Ia, ha en
lila gebruikt, omdat de andere raaien de eerste maal niet gekarteerd,
rnaar alleen geteld. waren.

Wanneer eers-b globaal word-b nagegaan wa-b er met de plan-ten

gebeurt in d.c loop van het seizoen, wordt bet volgende beeld

verkregen (-babel 5a). In alle dna raaien is het grootste gedeelte
van bet to-baal aantal geregistreerde hengeipianten reeds bij de
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eerste kar-tering aanwezig (ca. 90 %). usen
kar-tering versohijnt nog ca. 5—7 en tussen de tweed.e en derde
kartering I 2 . Dit geef-t aan dat kieming van. bengelzaden in

ieder geval gedurende de gehele karteringsperjode is opge-t;reden,
maar dat bet overgro-te deel reeds v56r de eers-te kar-tering was
gekiemd.

Het aan-tal plan-ten dat reeds bij de eerste kar-tering aan—

wezig was, is te spli-tsen in drie groepen: een groep die alleen

bij de eers-te, een groep die alleen bij de eers-te en tweede en

een groep die bij alle drie kar-teringen aanwezig was. (in de

nu volgende beschouwing zijn, in tegens-telling tot bet voorafgaande,
dc reeds dode plan-ten wel opgenomen). De procentuele groo-t-te

van deze groepen was bij alie drie raaien ongeveer gelijk
(tabel 5b), he-tgeen ook was te verwacbten, omdat in 4.1. reeds was

geconcludeerd dat de mora.liteit onafbankelijk was van de diclitheid.

Ook bier blijk-t dat de groo-tste sterfte in bet begin van bet

groeiseizoen plaats vond. BIj de tweede kar-tering is slechts n

olant aange-troffen die reeds zaaddozen ann he-t vormen was (in

raai Ia). Ongeveer een kwart van alle in mci aanwezige plan-ten.
werd bij de laats-te -telling met zaaddozen aange-troffen in raai Ia
en ha. Bij raai lila was dit percentage lager vanwege de grotere

s-terf-te in deze raai. In geen van de drie raaien is het a-an-tal
zaaddoosdragend.e plan-ten gelijk aan bet aantal aanwezige plan-ten.

He-t is niet bekend of de plan-ten die geen zaaddozen dragen, deze

nooit bebben gehad of reeds hadden verloren, daar de plan-ten bij

dc derde kartering bijna alle dood waren en van dode plan-ten dc

zaaddozen gemakkehijk afvallen. (in raai Ia beyond zich n plant
nog steeds in bet vege-ta-tieve stadium en .ên bezat alleen

bloerdcnoppen; deze twee plan-ten vormden 0.3 % van bet in raai Ia

aanwezige aantal plan-ten en waren dus te verwaarlozen t.o.v.

bet -to-taai aan-tal plan-ten).

Bij beschouwing van de plan-ten die na de eerste kartering

verscbenen (-tabel 5c), blijkt dat deze plan-ten een grote kans

hadden om zaaddozen -te produceren. In de drie raaien Ia, ha en
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lila ha resp. 523%, 33I3% en v ez
zaadd.ozen gevormd. He-t is nie-t bekend. of deze plan-ten ook
evenveel Zaaddozen produceerden als de planten die reeds bij de
eers-te kar-tering aanwezig waren aangezien he-t aan-tal zaaddazen
per plant nie-t is geteld.

Wa-t is flu he-t lot van d.c plan-ten, ui-tgaande van de toes-tand.
bij de eerste kar-tering? Orn dit na te gaan zijn. de hengelplan-en
van die eers-te kar-tering in vier groepen verdeeld, ni. onbeschadigde
en beschad.igde kiempian-ten en onbeschadigde en beschadigde vege-ta—
tieve planten. (Onder can beschad.igde kiemplan-t werd. vers-taan een
plantje waarvan &n of beide zaadlobben waren verdwenen of waarui-t
stukken on-tbraken; als beschadigde vegeta-tieve plant werd beschouwd.
een plant, waarvan d.c hoofdas-top ontbrak).

Ui-t tabel 6 blijk-t dat ca. 70% van het aan-tal plan-ten bij de
eerste kar-tering ui-t intak-te vege-tatieve plan-ten bes-tond, zowel in

raai Ia als in real Ila. Ook d.c percentages van de dna andere

groepen versohilden onderling nie-t veel. Dc aanwezige versohilien
waren niet signifikan-t (cbi—kwadraa-t toets, p=0.05). Raai lila

week af in die zin dat het percentage intak-te vege-ta-tieve plan-ten
groter was dan da-t van de raaien Ia en ha -ten koste van het
aan-tal in-takte kiemplan-ten. Het aan-tal vege-ta-tieve planten was
in daze raai lIla 90% van het totaal aental, terwijl di-t b±j de
raaien Ia en lIa Ca. 75% was. Er waren dus rela-tief rninder kiem—

plan-ten in lila. Di-t verschil zou kunnen zijn veroorzaak-t door een

sneller ui-tgroeien van de kiemplan-ten in lila omda-t ze meer ruimte
bezi-tten, of doordat alle zaden reeds waren gekiernd ten tijde van

deze kar-tening en in de twee a.ridere raaien nog nie-t. Dit laa-tste

is nie-t juist, omda-t in -tabel 5a is te zien dat er ook in raai

lila na de ears-ta kar-bering nog nieuwe plan-ten bij kwarnen. Bij

de tweede en derde kar-tering waren er geen signifikante verscbillen
wear te nemen tussen d.c overeenkorns-tige groepen van de drie raaien
(cbi—kwadraa-t toets, p=0.05).

Omdat bij de tweede kartening slecb-ts dnie plan-ten waren aan—
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getroffen die in bet stadium van zaadvorming waren, werd er van
ui-tgegaan dat planten die tussen de tweede en derde kartering
waren verdwenen, geen zaden hadden gevormd. D±b word-b aannemeiijker
als word-b bedach-t dat er bij de derde kartering zeer veel dade

plan-ten waren aangetroffen met nag voile of reeds lege zaaddozen.

Indien de verdwenen plant en zaden hadden gevormd, bad er van

deze plan-ten iets -teruggevonden moe-ten worden. Bovendien waren

deze plan-ten ten -tijde van de tweede kartering voor bet merendeel

achter wa-b be-tref-t hun ontwikkeling in vergelijking met plan-ben

die nog wel (dood. of levend.) aanwezig waren bij de derde kartering,

zoals blijk-t ui-b -babel 7, waarin een scheiding is gemaakt -tussen

plan-ten v65r him reproduk-tieve sadiuni (plan-ten in him vege-tatieve

fase) en plan-ten in hun reproftuktieve stadium (plan-ten me-b

bloernknoppen of bloemen). In deze tabel is te zien dat ongeveer d.c

helf-t van bet aan-tal plan-ben da-t -ten tijde van d.c -tweed.e kar-tering

in he-b vegetatieve stadium verkeerde, tussen de tweed.e en derde

kartering verdween. Voor de bij de tweede telling in de reproduk-tieve

fase verkerende plan-ten was di-t ongeveer can kwar-b. Deze laa-ts-be

groep plan-ten had dus een gro-tere kans nog aanwezig te sun bij

d.c derde kartering. L'idien ecbter een plant b±j de derde kartering

aanwezig was, dan had. hij dezelfde kans am zaad voort te brengen,

of hij flu bij d.c -tweede -telling -to-b d.c nie-b reproduktieve of tot

de reproduk-bieve groep behoorde (-babel 8).

Op grond van bet bovens-taande kan nu worden aangenomen dat

plan-ten die bij de derde kartering nie-t meer aanwezig waren, geen

zaden hadden geproduceerd. Indien nu alle percentages van de vier

groepen bij d.c eerste kar-bering op 100 warden gesteld, kan

worden nagegaan welk percentage van elke groep tot produktie van

zaaddozen, dus van zaden, kwam. Omda-t er b±j de derde kartering

geen plan-ben meer waren die -to-b do kategorie bescbadigde kiem—

plan-ten behoorden, kwam geen van doze plan-ben tot zaadvorming.

Dit was be-b geval in alle drie gekar-teerde raaien (tabel 9).

Oak van de intak-te kiemplan-ten—groep vormden weinig plan-ten zaad
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(8.4% in raai Ia, 11.9% in ha en 6.2 in IIIa. D r1±n
intakte vegeta-tieve—groep hadden de groots-te kans orn ui-teindelijk
zaad. -te roouceren (Ca. 34% in Ia en ha, maar 16% in lila).

Van d.c beschadigde vegeta-tieve plan-ten kwam ongeveer een kwar-t in

d.c raaien Ia (21%) en ha (25%) -to-t zaadvorming. In raai lila

echter nie-t n. Bij d.i-t laa-ts-te rnoet ecirter we? worden bedacht

da-t de aantallen die aan de percen-tages van raai lila -ten

grondsiag lagen, zo klein waren dat bet aan— of afwezig zijn van

n plant grote gevolgen had voor deze percentages. Uit deze tabel

9 blijkt dus dat plan-ten die bij d.c eerste kartering onbeschadigd

waren n ziob in bet vegetatieve stadium bevonden, d.c groo-ts-te kans

baddenom tot zaadprothktie te komen.

Hierboven is gewerk-t met genormeerde percentages, rnaar

hoeveel procent van bet to-taal aantal plan-ten dat b±j de eerste

kartering aanwezig was, kwarn -tot zaadvorming? Deze totaalpercen-tages

waren voor d.c raaien Ia, lIa en lIla resp. 26.4%, 27.9% en 14.3%.

Raai lila week d.us tainelijk veel af van d.c beide andere. Onder invloed
van de grthte ciroog-te van d.c zanier van 1976 en de sterke zonneschijn

was he-t voor d.c plan-ten in deze meer geëxponeerde raai blijkbaar

moeilijker om tot zaadproduktie -te komen.

In 1 iguur 10 zijn de voornaamste gegevens enigszins samengevat

voor d.c raaien Ia, ha en lIla.

Planten die waren verschenen na d.c eerste kar-tering.

Dat deze plan-ten enigszins achter lagen in bun ontwikkeling

blijkt wel uit het fei-t da-t d.c verhouding van vegetatieve en

reproduk-tieve plan-ten bij d.c plan-ten die reeds bij d.c eerste kar—

-tering aanwezig waren, mm of nicer 1:1 was, terwijl die verhouding

b±j later verscbijnende plan-ten 3:1 was (tabel 10). Toch was een

groo-t gedeel-te van deze laatste groep nag in staat om voor bet

ejnde van bet seizoen zaad. te vormen (tabel 10). Dit is waar—

scbijnlijk -te danken aan he-t feit dat hengel vooirtdurcnd. door ken

groelen en nieuwe bloemknoppcn vormen en nie-t op n bepaald -tijd.—

s-tip blocit. }iaar hoe langer hengel d.oorgroeit, hoe meer 'oloemen
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de plant beef-& gevorrnd e hoe LUcer clei Kunnen worcei gepro—

duceerd, Het is d.us zeer d.e vraag of de later verscbenen planten
gemiddeld net zoveel zaden voortbracbten als reeds aanwezige plan-ten.

Dit geldt ook voor de plan-ten die na de -tweede kar-tering versche—
nen. In raai Ia produceerde de belf-t zaad, in raai Ila waren alle

vier planten aan bet zaad. vormen, maar in raai lila waren alle

drie nieuw verschenen plan-ten dood.

He-t ui-teindelijk resul-taal was dat in de raaien Ia, ha en

lIla van het totaal van resp. 667, 484 en 246 individuen resp.

28.9%, 28.3% en 15% zaden produceerde. He-t aandeel van de later

verschenen plan-ten in de zaadproduktie was this rnaar klein.

4.4. Aantasting.
De volgende dieren werden aange-troffen die "oeschadigingen

veroorzaak-ten aan de hengelplan-ten: spuugdier-tjes, wikkelrnotjes

en mollen.

Pbilaenus spuinarius, spuugdiertje.

B±j de eers-te kar-tering werden acbt plan-ten aangetroffen

waarop cen spuugdier-tje aanwezig was (-tabel ha). Van deze acht

plan-ten waren er bij de -tweede kartering nog vier en bij de derde

kartering nog -twee over. Deze -twee overgebleven plan-ten hadden wel

zaden gevorind, maar bet is niet bekend of er nu minder zaden waren

gevormd dan he-t geval zou zijn gewees-t bij afwezigheid van bet
spuugdier-tje. B±j de tweede kar-tering waren tien nieuwe plan-ten
aangetroffen die een spuugdier-tje hadden. Van deze -tien plan-ten

waren er bij de eerste kartering acht aenwezig, dus -twee plan-ten

zijn in de tussenliggende periode uieuw versobenen. Van deze tien

plan-ten waren bij de derde kartering vijf plan-ten verdwenen en

badden de overige vijf zaad gevorrnd. Ook biervan is nie-t bekend
of bet aan-tal gevormde zaden minder was dan in bet geval ergeen

spuugdier-tje was gewees-t. -

Het aan-tal waarnerningen is slecb-ts klein, rnaar uit bet tweede
deel van -tabel ha, waarin de raaien zijn gerangscbikt naar afnemend
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aantal plan-ten in die zeLeii wor Lt
dich-theid van de hengeiplan-ten van invloed is op bet verschi,jnen

vai spuugdier-tjes, Zaten bij de eers-te kar-tering zeven van de acht

bees-tjes in de bogere dicbtheden, bij de -tweede karlering bevonden

sich zeven van de -tien in de lagere dicb-tbeden. Hogere dicbtbeden

worden waarscbijnlijk eerder ontdekt dan lagere. Het gevolg bier—

van is, dat de plan-ten in een lagere dichtheid verder in hun ont—

wikkeiing zij Mj bet begin van de aantasting dan de plan-ten in

hogere dicbtheden, waardoor eerstgenoemde plan-ten een grotere

bans hebben om bun levenscyclus -te voltooien. Zoals vermeld produ—

ceerden -twee van de acht, hij de eerste kartering aangetaste, plan-ten

zaad (25%) en vijf van de tien, bij de -tweede bartering

aange-tas-te, plan-ten (=50%).

Het percentage van de door spuugdiertjes aangetaste planten

dat reproduktief is, wijk-t niet veel af van bet percentage

niet aangetaste lanten (zie hoofdstuk 4.3.).

Wikkelmotje.
Effekten van bet wikkelmotje werden alleen aange-troffen

bij de -tweede bartering (tabel lib). Niet bet wikkeirnotje zeif
ward gevonden, maar wel de rupsen. Deze rupsen bevonden zich in ean

spinsel waardoor de bladeren aan de top van de plant en de groei—

-top werden samengesponnen, zoda-t verder groeien van de plant alleen
mogelijk was bij de zij-takken die niet waren ingesponnen.

Er werden zeven plan-ten aange-troffen waarvan de -top was
ingesponnen. Al deze plan-ten waren bij de eerste kartering cob
aanwezig. Bij de derde bartering hadden vier van de aangetaste plan-ten
zaden gevorrnd, n was dood en had geen zaaddozen gevormd. en
twee plan-ten waren verdwenen. Van deze laatste twee plan-ten was de
top bij de -tweede bartering reeds zwart geworden, be-tgeen op

afsterven duidt. He-t lijkt erop dat bet wikkelmotje geen invloed

had. op de hengels-terf-te, aangezien er geen verachil was met niet—

aange-tas-te plan-ten. (Bij deze laatste was de sterfte tussen de

tweede en derde waarneming ± 36% en bij de zeven aangetaste plan-ten

÷ 43%). Wat de invloed was van bet motje op de zaadproduktie is niet
bekend. Er zou een zaadproduktie verhogend. effekt kunnen zijn
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door de aanwezigheid van de raps, doorda-t flu zijtakken missohien

meer tot ontwikkeling kwamen, waardoor een groter aantal zaad—

dozen zou kunnen worden geproduceerd. (zie hoofdst'uk 6.2., bos—

populatie).

Dc dichtheid. waarbij de planten stonden, lijkt wel van invloeci
te zijn op de aanwezigheid van bet w kelmotje, aangezien de aan—

getas-te planten alleen maar voorkwamen in de hoogste dicbthed.en

(tabel lib).

1olien.
Mollen kunneii. een grote invloed hebben op bet serf-tecijfer

van hengel. B±j de eerste kartering beyond. zich in de raaien

een groot aan±al niolshopen. Hierop waren toen wel bengelpian-ten

aanwezig, maar deze planten waren alle in een verwelk-te toestand.
Bij d.e tweede kartering was er geen eiilcele hengelplant meer aan—

wezig or die rnolshopen. Door bet opwoelen van d.c grond werd

hengel waarscbijnlijk losger'ak-t van d.c gastbeerwortels en daar—

door verstoken van water en voedingszouten.

De moishopen bevonden zich in aen z6ne parallel aan d.c weg,

op can afstand van 100—180 cm. venal bet wegdek. Deze zône viel

niet samen met d.c dalen in de hengelverspreiding (hoofdstuk 4.2.),

aangezien deze zich op ca. 180—200 cm. venal bet wegdek 'oevonden.
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Resuitaten bospopulatje.

5. Resultaten van do ;ermanente kwadra-ten I, II en III.

5.1. Verloop in aantallen oer pq.
Do gegevens van do vier verrichte tellingen taan weerge—

geven in tabel 12. Uit doze tabel blijki dat. or weinig versohil

was tussen hot aantal planten waarnaar moest worden teruggewied.

en bet aantal dat MJ do ecrete telling was aange-troffen. A—
names kunnen word.en geweten eon tussentijdse sterf-te. Op de toe—
name in 125 en 1125 zal hierond.er worden teruggekomen, evenals
opd.e grote afname in 11150 en 11175. .angezien bet blikt dat
bet teruggewiede aantal vrij good overeekomt met bet aantal
waarnaar moest worden teruggewied, ken hot laatstgenoemde eon-tel
(=referentie—aan-tal) worden gebruiki om de in bet groeiseizoen
optredend.e inor-taliteit hiernaar to bepalen zonder dat er grote
fouten zullon worden gemaakt.

Wanneer do overeenkometige subdicbtbeden van do drie d.icbt—
hed.en worden vergeleken (fig. ii), val-t op dat bij do eerste telling
in 125 en 1125 meer plan-ten stond.en dan bet referentie—aantal
aangeef-t (fig. lie) en in 11125 waren or b±j do -tweede tolling
moor planten aanwezig don bij do eerste. Dit ken door versobillende
oorzcen zijn bewerks-telligd.: in do tussonliggende ooriod.es waren

niouwe kiemplanten versohenen, of or waren bij hot -tellen een aan—

-tel plan-ten over bet boofd gezien ofwel hot volgend.e ken hebben

plaa-ts gevonden. Veel bengelpian-ten grocien vanar do stengelvoet

niet reob-t omhoog, maar do hoofd.as verloopt eers-t eon stnkje

lange bet bod.emoppervlak om vervolgens een book van 900 to maken

en veriikaal to groeien. (Doze zelfde kroring word ook door

Oesau (1973) vertueld voor Melaaipyram arvenee). Zo zon hot dan

k-turnen gebeuren dat een hoofd.as zich binnen bet betreffev4e

yak beyond., terwijl do voet ervan d.aarbuiten was. Of, andereom,
dat d.c stengelvoet zich binnen en do rest van de hoofdas zich

buiten. bet pq beyond.. Indien dit nie-t word. opgemerkt, word zo'n
hengelpiant in hot eerste geval ten onrechte meegete].d. en in
bet tweede geval ton onrecbte niet meegeteld.
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Daarnaast valt op dat tussen de overeenkornstige sub-.
dichiheden weinig of geen verschillen in mor-taliteit zijn

wa.ar -te nemen (fig. ii). Ret is niet zo dat bij d.e hoogs-te

dichtheid. (I) do xaortalitei-t gro-ter of kleiner was dan. bij do twe
and.ere dich-theden (II en iii). Zo was do mortalitej-t in 125

kisiner dan die van do -twee andere overeenkoms-tige subd.ichtbeden,

d.e mor-taliteit in 150 en 175 gro-ter dan in 1150 cxi 1175 en

k].einer dan in 11150 en 11175 en wat betref-t de 100%—vakken was
d.e mor-tali-tejt in Igroter dan in III, maar kloiner dan in II.
Er is geon trend to on-tdekken. Er ziju echter twee uitzonderingen

waar de mortali-teit zeer groat was t.o.v. de rest, nawelijk

11150 en 11175. Bij do eerste telling bleek bier ongeveer de

belft van bet oorsProke1jj]e aan-tal plan-ten -te zijn verciwenen

(fig. lib en c). Waarschijnlijk waren doze twee vakken betreden,
daar twee hoekpaaltjes van dit pq waren verdwenen. En van
doze paaltjes ward. later op eon arstand. van ca. 10 m. teruggevonden.

Hierdoor zijn helaas de verdere gogevens niet good. ineer te

vergelijken met die van do and.ere, ongeschonden, subdichtbeden.

Wamieer nu deze -twee vakken buiten besohouwing worden gelaten,

kan op grand van hot feit, dat er goon duidelijke verechillen

waren waar te nemen tussen d.e drie d.iobthed.en, word.en geconcludeerd.

dat do diohtheid. geen invloed had op bet sierfieperoentage.

Na de derde telling was bet overievingspercentage in do
25%-vakken 74—80%, in de 50%—vakken 70—80%, in do 75%—vakken 63—75%
en in do 100%—vakken 50—59%. Dit wjs-t erop dat door bet wag—

knippen van plant en wel invloed. word ui-tgeoefend op hat overlevings—
percentage. Met grater wordend.e subdiohtheid. nam ook do mor-taliteit

toe. Do percentages van do 25%—, 50%— en 75%-.vakken overlappen
elkaar echter grotend.eels, terwijl do percentages van do 100%—vakken
goon overlap ver-tonen met die van do and.ere vakken. Dii is beter

to zion in do figuren 12a,b,o , waarin do vier vakken binnen
pq met elkaar word.en vergeleken. Hieruit blijki dat in do

vakkexi waarin niet was gewied, do sterfte grater was dan in do
wel gewiede vakken.

Indien niet hot aantal waarnaar word. teruggewied, maar hot
aan-tal in bet 25%-yak bij eflce telling ale referentie—aan-tal wordt
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gebru.ik-t, zullen. do aantallerj in he-t 0t— -7c-- I 2L.-
van elk dei dje diohtheden zjch na be-b wied.en verhoud.en ala 1:2:3:4..
ordt nu bij elke telling bet aaatal bengelpian-ten in hot 25%—yak
telkens I genoemd, dan kan word.en bepaald. in boeverre de andere
subdich-theden zich -t.o.v. di-t 25%—yak verhouden. Di-t nu staat
weergegeven in figu.ur 13. Hierd-t is a! to leiden dat do aantallen

plan-ten in do 50%—, 75%— en 110%—vakkenrelatief sneller kleiner

worden dan die in de 25%—vakken. 11150 en 11175 zijn hierbij

buiten besohouwing gela-ten om bierboven vermeld.e redenen en

d.aartioor ken fig. 13o moeilijker worden geinterpreteerd. Do f i—

guren 1 3a en 1 suggereren dat hot aantal plan-ten in do I 00%—vakken

relatief hot snelste dalen.

Indian hot aantal plan-ten bij elke subdicbtheid bij do eersto

telling ala 100% wordt bescbouwd, ken worden bepaald, boeveel
procont van hot aantal plan-ten gemiddeld per dag s-tier! t.ussen

do eerste en -tweeds en tusson de tweede en derds telling. He-t blit

dan dat van do 12 subdiobtbeden in -twee vakken deze geiddelde

raortaliteit in de -twee periodes ongeveer gelijk was (1125, iiioo),

dat in drie vakken do mor-taliteit in do tweeds periods was toe—

genoiuen (125, 11125, 11150) en dat in do overige zeven vakken

do mortaliteit in do tweeds periode was afgenomen (-tabel 13).
Ianneer doze versohullen worden ge-toetat, blijk-t or in do tweeds

periods -t.o.v. do sers-te eon significante a!name to zijn in

niortaliteit per dag (tekentoets,o<=0.025). in d.c tweeds periode

s-tierven due mind.er plan-ton per dag dan in de eerste en d.it

geld-t voor alle drie d.e dichiheden.

5.2. Bepaling van he-t aantal zaden dat per zaadd.oos werd. geproduceerd.

5.2.1. Bpaling van he-t gemiddeld.e aantal zaden in 1976.

1e plaais van de zaacldozen aan do hoofd— of zijassen word

genoteerd. zoals is aengegeven in fig. 14, waarbij geen onderacheid

word gemaakt -tussen do zijassen op n knoop. Ret -to-taal aan-tal

gezond.e (=gave, niet swarte zaden) per plan-ta per as is weergegeven

in -tabel 14 en bet gemiddeld. aantal zaden per zaaddoos met

standaarddeviatie per plants per as staat in tabel 15. Aangezien
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er geen grote verechilien. aanwezig lijken to zijn tussen doze
gemiddeld.es, word. er eon variantie—analyse op uitgevoerd
(in.b.v. Cursus Siatistiach Analyst 2). Do berekende F—waarden
van d.eze analyse en do F—waarden behorend.e bij eon be-brouw—
baarheid. van 95% zijn weergoge-ven in -babel 16. Ui-b doze -babel

blijk-t d.ai er bij goon van do assen signifikants versohillen
bes-bond.en wat betref-b do plants aan die as, behalve bij de

hoofd.as 'b±j de intermediaire dich-bbeid. Indien do verschillende

assen bij n diclitheid. met eikaar word.en vergeleken, blijkt er
alleen een signifilcant verechil to bea-baan binnen de intermediaire

d.ich-theid. Dit verschi]. is ech-ter geheel toe te schrijven ann bet

afwijkende gedrag van do hoofdas, ornd.at or geen signifikan-te

verschillen zijn aan te wijzen tussen do zijassen (bij variantie—

analyse tussen do zijassen: P=o.49 en P005=2.60). Wanneer
daarnaas-t do drie d.icbtbeden ond.erling word.en vergeleken, blijken

or geen signifikan'te verscbillen moor op to treden. Tussen do

versohillende assen en d.e drie dichiheden zijn dus geen ver—

schillen waar to nemen wat betreut zaadproduktie per zaaddoos,

behalve bij do hoofdas bij do intermediaire d.ichtbeid. Aan—

gezien met eon onbetrouwbaarhejd van 5% word gewerk-t, is hot

mogelijk dat bij de der-tien uitgevoerde variantie—analyses n

maal do nuihypothese (i.e or sijn versobillen) ten onrechte

niet werd verworpen. In dat geval ken worden aangenomen dat or
eenzelfd.e aental zaden per zaaddoos werd. geprod.uceerd, ongeach-t

do plants aan de plan-b of do dichibeid. waarbij do planien
stonden. Dii aantal bed.roeg gemid.deld 2.91 zaden per zaadd.oos
met een s-tandaard.devja-tje van 1.03 en eon stand.aardfout van
hot gemidd.eld.e 0.038 (totaal aantal zaaddozen:745).

Bij reeds lege zaaddozen was be-b niet mogelijk om na -be

gaan hoevee]. zaden erin haddon gezeten. Ikaarorn zijn bij do

bovensiaande tellingon afleen zaaddozen gebruikt die (bijna)
volgroeid.e zaden beva-tten.

Ret produktiecijfer van 2.91 zad.en per zaaddoos ligt ver—

moedelijk to boog, doordat in de periode -tussen monsiernaioe en

verspreiding van he-b zaad., dii zaad. op welke manier dan 00k
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mog kan worien aangetast. Dit zal waarschijn1jk niet hot geval
zijn met do zaden die in deze monsters waren gevond.en, maar we].

met de zaden die later worden gevorad in do populatie, aangezien

do indruk bestaa.t dat in die latere periode schimraels meer tot

oniwkkelin,g kwainen en dat er zich moor of
—poppen in do zaaddozen bevonden.

5.2.2. Bepaling van het gemiddolde aanial zaden per zaaddoos in 1978.

Op 15 augs-tua 1978 werd eveneons een monster genomen om hot

gemiddelde aantal zaden per zaad.d.oos to bepalen. Aengezien op die

'lag hot grootste gedeelie van do populatie reeds dood. wasp was

he-t nie-t mogelijk om bij de due pq's I, II en III planten weg te

knippen. Daarorn werd. eon groter oppervlak bemonsterd. Ret monster
bevatie 101 planten met in totaal 568 zaadd.ozen, In doze dozen wer—

den 1676 zaden aangetroffen, hetgeen. eon gemiddelde geeft van

2.95 zaden per zaadd.oos (met een 95%—waarschijnlijkheidsinterva].

van + 0.09). Omd.ai in 1976 was gebleken dat het van goon belong

was waar do zaad.doos zich aau de plant beyond. wat betreft do

gemiddeide za.adprod.uktie, is or nu goon. vauiantie—analyse op
toegepast. Ret gemiddelde aantal zaden per zaadd.oos versohilde in

1978 this nauwelijks van dat in 1976.

503. Zaaddoosproduktie.

In tabel 17 staat weergegeven bet aan-tal zaad.dozen aan do

geoogste planten en wel afzonderlijk voor d.e hoofdas en de zij—
assen van do serste en tweede orde. Hieruit kan hot aantal

geproduceerde zaden word.en gesoha-t door bet aautal zaad.ozeri met

2.91 to vermenigvuldigen. De -tota].e zaad.doosproduktie per
subdiobtbeid. was het hoogot bij boge en hot laagst bij do lage

d.ichtheid. (fig.15). Bij eon hogere diohthoid werd.en duo meer

zaaddozen en dienteligevolge ineer zaden geprocluceerd. Dit word.t
nog d.uidelijker indien de d.icbtheid. nie-t word.t aangegoveu

met eon ordinerende schaal, maar met bet referentie—aantal
waarnaar word teruggewied, zoals in fig. 16 is aangegeven.

Uit doze figu.ur blijkt tevens dat hot totaal aantal zaaddozen

per oppervlakte—eenheid aanvaike1ijk one]. toenaxn bij groter

wordende d.ichtbeid., maar na ecu aantal van ca. 85 planten per
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narn doze prod-uktje ma-ue1ijks maai' "
diob-theid. wordt gekeken (fig. 15), blijk-t dat bij groter wordend.e
subdichthejc]. hot aan-tal gevond.en zaadd.ozen ook groter werd. bij

do d.ichthed.en I en II, maar dat aarrtal daald.e weer in d.e 100%-.

vakken. Ret is wel opval].end. dat deze daling optrad. in de niet

gewiede vakken. In do gewiede vakken 150, 175, 1150 en 1175

werden meor zaadd.ozen geprothiceerd. door een kleiner aantal
plant en.

Do vorin van do grafieken van I en II was nin of meer gelijk,

maar die van III was anders, veruioedelijk ale gevolg van do
betred.ing waardoor in de vakken 11150 en 75 minder plan-ten tot
b].oei kwamen. Zond.er die betreding zou het verloop van de grafiek

van dicbtheid III waarscbijnlijk he-tzelfd.e zijn geweest ale d.e

twee andere maar op een lager niveau, -terneer omda-t d.e verhouding

tussen hot 25%— en 100%—yak van dich-theid III niet d.uidelijk af—
week van die van d.e dichtbeden I en II (resp. 1.8, 1.2 en 2.5).

Dat hot -totaal aantai geproduceerde zaaddozen in do
i00%—vakken daalde, werd nie-b veroorzaakt doordat er bij die
subdichtheid. znind.er plan-ten stoncIen dan in do 75%—vakken. Bij
diobtheid I en III stonden er in hot 100%—vak ieer plan-ten en bij
dichiheid II eon paar rainder (tabel 17). Door meer plan-ten werden
due minder za.addozen geproduceerd, betgeen beteken-t dat er per

plant inder werd geproduceerd. Ui-t fig. 17 blijkt dat dit inder—
daad bet geval was, inzoverre dat er bij alle drie dichibeden sprake
was van can dalende tendons tuscan de 75%— en 100%—vakken. Deze

figuur -toont eveneens dat or bij do interinediaire dichtbeid
geiddeld per plant hot hoogs-te aan-tal zaaddozen word. geproduceerd.
en dat bij do bogs diob-theid. doze produktie per plant bet laa.gs-t
was. Dat er in bet 50%-yak bij de lags dicbtbeid per plant zo

weinig dozen -tot on-twikkeling kwazaen, lag aan bet feit dat or bij
d.eze planten in bet gebee]. geen produktie was waargenoaen aan do
zijtakkon (tabel 18). In to-teal wercien in d.it yak sleohts vier

pianten geoogst waarvan twee geen boofdas-top meer bezaten, due

dear ook geen bloeinen tot ontwikkeling kond.en la-ten koineri. Hot

aantal dozen aan do beide andere plan-ten was zeer lang, namelijk

drie voor doze -twee plan-ten sainen.

Er block een dichtheid to zijn waar bet geprod.uceerde aental
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dozen per plant aa.imaal was. Tz
plan-ten per d.us Ca. 340 planten per m2 (fig. 18). B±j

kleiner wordende dichtheid nani bet aantal dozen per plant anal

af, bij gro-ter wordende dich-theid slecfrts langzaam. Ook wanneer

alleen naar de gemiddelde zaad.doosproduktie in de 100%—vakken,

this de vakken waarin nie-t was gewied, word-t gekeken, blijft

da-tze?fde beeld aanwezig. Do -top bij de middelma-tige dicbtheid

was d.aar ale gevoig van bet aan-tal planten dat er s-tond en niet
ale gevolg van hat ingrijpen in de popula-tie. Indien di-t laa-ts-te
wel bet geva]. zou zijn gewees-t, had er bi de overeenkorustige
vakken bij de twee andere d.iohtheden ook een top moeten zijn

gweact.
In tabel 18 is aangegeven hooves]. zaaddozen gemiddeld per

plant werden geproduceerd aan boofdas, zijassen van eers-te en

tweeds orde bij intakte planten. Ret val-t op dat bij de hoge en lage
diobtheid. de macste zaaddozen afomstig waren van hoofdasbloernen.
Aan de zijassen van de eerste orde ward veel minder geproduceerd.

en aan die van de tweeds orde in bet gebeel niet... (Aileen in
150 werd gemiddeld 0.005 zaaddozen.0.01 zaden geprod.uceerd,
wat verwaarloosbaar is). Bij de interined.iaire dichtheid echter
warden ann de zijassen ongeveer evenveel zaaddozen aangetroffen
ale ann do boofdassen.

Uit fig. 19 blijkt dat bet aantal zaaddozen per plairt geen
norinale, ma-ar een scheve verdeling volg-t. De macate plan-ten bevind.en
ziob in d.c laags-te kiassen en do minste in de bogs kiasse.
Deze verdeling is bet meest scheef bij de hogere en bet a-inst
scheef bij d.e lagere d.icbtbeden. Dit betekent dat or bij gro-ter
wordende d.icbiheid bet aand.eel van do plant en met weinig of
geen zaaddozen toeneem-t.

Omd.at er veel plan-ten aenwezig waren, waarvan d.e hoofdastop

ontbrak, was bet a-ogelijk om een vergelijking te maken -tussen
do prothktio van intak-te en niet—in-tak-te pianten. Do prothktie—

gegevens van do not—intak-te plan-ten s-taan eveneens in tabel 18
vermeld. Hierui-t bii-t dat d.c gemiddelde prothktie per plant bij

deze groep bet groots-t was bij d.e lage en bet kleins-t bij do
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hoge dihthejô.. nnr i bi.3
gemid.d.eld.e prodktie per intakie plant wordi gedeeld door die

per niet—intakie plant, geeft dit quotint mm of meor een

maat om aan -te gever. door welk van beid.e groepen het meeste werd.

geproduceerd.. BIj een getal groter dan 1 werd. er acer geproduceerd.
door intak-te p].anten, bij een ge-tal kleiner dan 1 werd er meer

geproduccerd door niet—in-takie plan-ten. Tabel 19 laat zien dat er
bij d.c hoge dichtbeid. aan d.c onbeschadigd.e plan-ten, voora]. in

175 en 1100, meer zaaddozen aanwezig waren dan aan beschad.igde

plan-ten. Bit was ook bet geval bij d.c in-termediaire d.ich-tbeid,

maar bij de lage dich-theid. was bet juis-t andersom. (ndat reeds

was gebleken dat de boofdas evenveel of acer produceerde dan d.e

ijassen, geeft bovengenoemd. resultant bij de lage d.icb-theid

ann, dat bet mogelijk is dat d.e zijtakken ann ecu plant meer gaan
produceren, wanneer de hoofdastop is verdwenen, In tabel 20

is -te zien dat d.c zijtakken van beschad.igde planten inderdaad

acer produceerden dan die van in-takte plan-ten, bebalve bij d.c

iwee hoogste subdich-theden van d.c hoge en in-terniediaire dichiheid.

Het bovenstaande samenva-ttend. word-t bet volgend.e beeld. verkre—

gen. Bij d.c boge dich-theid. vind-t de grootate produktie plants
nan d.c boofdas van dc planten. Verliezen plan-ten hun boofd.as—

top, den kunnen d.c zijtakken van plan-ten die bij d.c iwee
la-agate subdich-theden staaxi acer gaan prod.uceren, terwiji die,

die bij d.c -twee hoogste subdich-theden staan, minder produceren.
Beschadi.gd.e plan-ten produceren echter wel mind.er zaaddozen dan in—
takte plan-ten.

Bi.j d.c intermed.iaire dich-theid is de prodtktie ann boofd—en

zijassen ongeveer gelijk. Verliezen d.c plan-ten die biJ deze d.icbt—

beid. staan, him boofdastop, dan gaan ook bier d.c zijtakken van
planten bij do -twee laagste subdich-theden nicer en die bij d.e twee

boogs-te subd.iohtheden minder prod.uoeren. Ook bier prod.uceren
beschadigde plan-ten ainder dan intakte plan-ten.

Be prothktie ann d.c zijassen is bij d.c lage d.icbtheid kleiuer
dan die nan de boofdas. Indien deze plan-ten hun boofd.as-top ver—

liezen, nernen de zijtakken, die oorspronkelijk niet of nauwelijks
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bidroegen tot de zaad.oosprodtje, ez ta over vn &e
boofd.as en wel zodanig dat doze bescbadigde planten zelfa meer

kunnen gaan prothiceren dan intakte planten, zoals in 11125 en

11175 hot geval was. In 111100 was de gemiddelde produktie

ongeveer gelijk. In 11150 warden ook aan deze bescbadigde planten
goon dozen aangetroffen.

Wanneer flu hat aantal aangetroffen zaaddozen wordt verme—
nigvuld.igd met 2.91 (=gemiddeld.e zaadproduktie per zaaddoos),

wordt een ind.r'ak verkregen om-trent de grootte van de zaad.pro—

d.uktie per subdiobibeid. Tabel 21 geeft deze schaitingen weer.

Daze getallen behoeven geen verdere besprekeing, aangezien

hiorvoor betzelfde geNt ala voor de aau-tallen zaathlozen.

5.4. Afme-tingen van de pianten.

5.4.1. Lengte en voetdikte van de boofdassen.

De lengie van de planten werd gemeten vanaf de voet van

de s-tengel. Omdai van planten zonder boofdastop de leng-te

niet korrekt ken worden bepaald, werden doze planten buiten

beschouwing gelaten.

Van elke lengie kon flu do frequentie van v6órkornen worden

bepaald, maar aangezien in tienden van centimeters was gemeten

en de range van getallen groot wasp bleek bet noodzakelijk

te zijn een gesohikie klassebreedte te bepa].en. Daze kiasse—

breedte werd. bepaald. met behuip van do formula:

1

{
(wm + — (wmjn — )J (oya en Kira, 1956).

w en w . zijn reap. d.e maximale en minimale geobserveerda
max

lengie of dikie en bedroegen reap. 34.0 cm. en 5.9 cni.;c is een

klein ge-tal dat voorkonit dat eon gevonden waarde precies op d.c

grens van twee klassen kom-t; n is hot aantal gewenste klassen

en volgens Koyaina en Kira (1956) kan. d.it aantal kiassen op
9—12 word.en gesteld. wanneer eon monster uit ca. 100 ind.ividuen

bestaat (bier ward n gekozen op 12), Do klassebreedte zou den
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2.3 worden, maar voor het gemak werd dit op 2 gesteld. Fignur 20
suggereer-t dat de leng-te normaal was verdeeld.. Dit blijki inder-.
daad. he-t geval to zijn, behalve in subdich-theid. 150 (-tabel 22).
Do gemiddelde leng-tes bij elks subdicbtheid s-taan weergegeven
in -tabel 23. Doze geuiiddeldes zijn eon schat-ting van het werke—
lijke geniiddelde van do popula-tie en doze scha-tting volg-t sen
student t—verd.eling, waardoor de bij de gemid.deldos beborende
95%.—be-trouwbaarbeid.sin-tervallen kunnen word.en berekend. (m.b.v.
tabel VI, Wijveka-te 1972). Do gemiddelde long-tea van de plan-ten in
d.e vier subdichtbeden binnen n d.ich-tbeid waren bij benadering
gelijk, evenals do gemiddelde leng-tes van de hogs en intermedi—
airs dich-theid.. Hoewel bij d.e lags dich-theid. do 95%-.betrouwbaar--
beidsintervallen, vooral in 11125 en 11150, groot zijn door bet
kleine aantal plan-ten, kan or worden gesteld. dat d.c planten
die bij daze d.ichtbeid. stond.en, veel kor-ter waren dan die bij

do -twee and.ere dichtheden,
Van zowel intak-te ala nie-t—intak-te plan-ten kon do diameter

van de stengelvoet worden gemeten.. Deze dooranede was bij do
in-talc-to plan-ten normaai verdeeld bij d.e lagers d.icb-tbed.en,
echier links soheef norinaal verdeeld. in 150, 75 en 100
(fig. 21, tabel 22). (In een paar gevallen was op eon niveau
van 5% onbe-trouwbaarheid geen signifikantie to verkrijgen
m.b.v. de chi — toots, echter wel ine de Kolinogorov—Sinirnov toots,

met name in 125 en 1175). Dit geef-t aan dat or b±j d.e hoogate
diob-theid racer plan-ten met eon kleine diameter stonden. Uit

-tabel 23 blijkt dat or tussen do vier vakken van 6n dicbtheid
goon grote verachillen aaxiwezig wax-en. De gemid.delde voetdiktes
bij de intermediaire dicbtheid. wax-en ech-ter groter dan die bij do
lage en hogs dicbtbeid, -terwijl dese laats-te twee dichibeden
onderling weinig versohillen lie-ten zien.

Bij beschadigdo plan-ten was de s-tengelvoe-tdiaxne-ter bij dicht—
beid. II en III norrnaal verdee].d. (fig. 22, -tabel 22). (Vain-zege

het kleine aan-tal plan-ten wax-en d.e kiassen nu twee raaal so

breed genomen ni. 0.2mm. tegen 0.1 mm. bij intakte plan-ten).
In dich-theid. I was de dikte aileen in 1100 niet nortnaal, maar

links scheef normaal verdeeld. (fig. 22, tabel 22). Dit beteken-t

dat er in 1100 meer plan-ten met een kleine diameter stond.en.
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Dit is eveneens in tabel 23 te zien waar e iAeid vit
af'neem-t van 125 naar 1100 en bet versohil in gemiddelde voetdikte
tussen 125 en 1100 is siaifikan-t, wanneer wordt gekeken naar de
95%—bet rouwbaarheid.sint ervallen..

Bij vergelijking van do gemid.d.eido voe-tdiktes tussen plan-ten
met en zonder top valt op dat or bij do intermed.iaire en do
boge d.iohtheid. geen gro-te versebillen zijn waar to nemen, terwiji

d.it we]. hot geval is bij do lage dich-theid. Wanneer van alle
plan-ten bij n dicbtbeid (dis do vier subdicbtheden samen)

d.e gemid.deld.e voetd.ikte van planten met en van plan-ten zond.er top

worti-t bepaald, zijn doze gemiddeldes voor d.e dichtbeden I, II en III

reap. 0.74—0.72, 0.99—1.00 en 0.74—0.96. (Ret eerste getal van een

getallenpaar geeft de gerniddelde dik-te aan van plan-ten met top
en bet tweed.e getal van plan-ten zond.er top). Bij de lage dich-theid.

waren de planten zonder top dus veel d.ikker dan. plan-ten met top.

Aangezien zowel d.c lengte ala do voetdiameter bijna steeds nor—

maal was verd.eeld, was bet eenvoudig om hiervan correlaties
te berekenen en d.i-t te toetsen. Zoals ui-t tabel 24 blijkt, waren

leng-te en d.ik-te bij elke dichtheid. goed gecorreleerd. (p0.05),

bebalve bij 11150 waar vanwege bet lage aantal plan-ton geen

signifikairtie mogelijk was. Uit fig. 23 blijkt dat or twee groepon

regressielijnen zijn te ond.erscbeid.en. erzijds d.c regressie—

lijnen behorende bij d.c laagste diobtheden (1125, 11125, 11175),

anderzijd.s die, beborend.e bij do and.ere diclitheden. 150 lijkt

-tussen doze twee groepen in te liggen aangezien d.c bock die deze

regressielijn maakt met do x—as in-termediair is -t.o.v. d.c over—

oenkorastige hoeken van d.c lijnen van bovengenoemde twee groepen

(zie -tabel 24 laatsto kolom). 11150 is bui-ten beschouwing gelaten,

omd.a-t hierin sleobta twee intakte plan-ten s-tonden. Doze twee

groepen geven a.b.w. -twee erschi1lende taktieken aan (Harper

en Ogden 1970), die bengel ken volgen wat betreft de hoofd.as.

Bij lage diobibeden neeixrt bij groter word.ende long-to d.c diameter

van d.c stengelvoet sneller toe dan bij hogere dichtheden en bet

lijkt crop dat dit tamelijk abrupt gebeurt, omd.ai er geen duido—

lijke overgang is to zien -tussen die twee groepen.
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5.4.2. Leng-te van d.e zijtakken.

a.. Zijtakken van de eerste orde.
Bij he-t bes-tud.eren van de lengte van deze zij-takken is

eon scbeid.ing geraaakt tussen planten inst takken op de drie

onderste, op de vier onderste, resp. op d.e vijf onders-te

knopen. (He-t criterium voor do ind.e].ing van sen plant in n
van deze groepen was de plants van bet bovenste paar -takken
t.o.v. d.e onderste (mogelijk legs) knoop. Bloven d.it panr takken

kurinen zich nog lege knopen bevinden.) Elk van deze d.rie
groepen word veer verdeeld in plawten met en zonder top.

Zijtakken die hun grositop hadden verloren, werden buiten be—

schouwing gelaten.
In iguur 24 s-taat weergegeven de leng-te van do zij-takken

van planten met takken op cle onders-te drie knopen. Hieruit
blijk-t dat lxLj de hogs dich-theid. de takken van plan-ten met en zonder

top ongeveer even lang waren9 maar 00k dat de onderste takken

kor-t en de bovenste lang waren. De versohillen -tussen d.e onder—
ste en midd.eis-te waren kleiner dan tussen d.c middeiste en

bovenste. Een uitzondering hierop vormd.e 125, waar bij beha—
digde plan-ten de takken ails ongeveer even lang waren en de

middeiste en bovenste -takken bij onbeschadigde plan-ten duidelijk

langer waren den die bij d.e andere subd.icbtbed.en.

iaren de zij-takken van plan-ten bij dichtheid I mees-tal

nie-t langer dan 8 cm., die van plant en bij d.c interrnediaire
dich-theid. waren in bijna alle gevalien langer dan 8 cm., ma-ar

ook bier neemt d.c leng-te van onder na-ar boven toe en waren

or geen duidelijke versohillen waar te nemen tussen plan-ten

me-b en zonder -top.

BIj d.e lage d.ichtbeid. waren alleen in 111100 onbescbadigd.e plan—

ten aenwezig. De bovenste waren ook bier d.c langate zijtekken en

d.e ond.erste waren bet kortet. Bj do bescbad.igde plairten waren

alle zij-takken a-an een plant ongeveer even lang en in 11175

waren de bovenste zeus kor-ter dan do andere takken. Ook bij

deze dichtheid. III waren de meesle takken kor-ter dan 8 cm. en

ails waren kor-ter dan 9 cm..
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Bij planten met zijtakken op de onderste vier knopen waren
de resul-taten niet so eenduidig ale bij planten met zijtakken op
de onders-te ö.rie knopen (fig. 25). Some waren do onderste takken

gemid.deld. bet langs-t, some de derde van onder of do bovenste,

in geen geval ecbter was do -tweede tak van onder bet langet.

Hierdoor word-t bij d.e planten met top enigazins hetzelfde beeld

verregen— bij besobouwing van do drie bovens-te knopen met takken—

ale bij planten met zij-takken op do drie onderste knopen. Doze

even-tuelo regelmaat is bij planten zonder top in hot geheel nie-t

te ontdokken. Alle zijtakken van bescbadigde planten konden

lang of kor-t zijn, bebalve de tweed.e van order, welke meestal do
kor-tste waren. Hot is niet bekend of dit onregelmatige boeld.

werd veroorzaakt door hot ontbreken van do boofdastop of door
bet lage aantal bescbikbare plan-ten.

Alleen bij do intermedia-ire dichtbeid. waren een paar planten

met 00k O do vijfde knoop van onderen zijtakken, nanelijk

drie plan-ten zonder en n met hoofdastop. Geen van doze planten

bezat op alle vijf knopen én of twee zij-takken. Do ens onbe—

scbadigde plant bad alleen op do bovenste twos knopen drie

zij-takken en d.eze drie waren elk Ca. 10 cm. lang. Van do be—

scbadigde planten bad or n seven takken die elk niet langer
waren dan 2.35 cm. en de twee andere baddon -takken die nie-t langer

waren dan see cm. . En van deze twee plan-ten had. op do vijfde

knoop eon -tak zonder groei-top, waardoor doze tak niet vermeld

s-ta-at in bijiage I.

b. Zijtakken van de -tweede orde.
Mj doze zijtakken was geen ondersobeid gemaakt tussen

do versobullende plaatsen wa-ar so zicb bevonden.. Wel was or gekeken

of so a-an plan-ten met of zond.er -top vooiwamen. B±j in-takte

plan-ten in dicirtheid I wa-ron de zij-takken van do -twoede orde afle

ongeveer even lang (fig. 26a). Versohil -tussen do vier dicbtbed.en

was er nauwelijks. Ditzelfd.e gold voor plan-ten bij dicbtheid. II,

ma-ar bier wa-ron do tweede orde zij-takken ongeveer -twee maal

so lang ale die bij dichtboid I. Bij do laagste dicirtheid waren

alleen in 111100 drie -tweed.e orde takken, maar doze wa-ron gemiddeld

kor-ter dan die van dichtheid I. Bij do tweede orde takken a-an
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bescbadigde plan-ten was de variatie in leng-te veel gro-ter

(fig. 2Gb), maar doze takken waren nie-t langer dan die ann

onbeschadigde planten.

Als twee bijiagen (bijlago I en Ii) zijn de gemiddelde

lengtes, standaarddeviaties en bet aantal -takken waaruit do

gemithieldes waren berekend, bijgevoegd. van resp. eerste en

-tweede orde zij-takken.

5,5. Bodernmons-ters.

Rond elk van de drie pqs waren vier bengel—, vier gras—

en V±O] bladnionsters genomen en do resul-ta-ten van elk viertal
werden bij eikaar orgeteld..

Ret grootste aan-tal zaden werd bij pq I sangetroffen,
evenals bet ann-ta? bengelpianten (-tabel 25). Ook word bier bet
hoogs-te gewicirt ann boomwor-tels gevonden. Dii zou do bypo-these
die word geformuleerd. in boofdstuk 5.1. siewien, maar do
resul-ta-ten van d.e monsters rond pq II en pq III bevestigden
doze bypothese niet, daar bet wortelgewiobt bij pq II lager
was dan bij oq III en bovendien bij pq ill ook meer zaden aan—
wezig waren. lie-t ann-ta? hengelpianten in do monsters was bij
beide pqs ongeveer gelijk.

In figuur 27 zijn bet aantai bengeiplanten, aanta]. —zaden

en boeveelbeid boornwortels van elk monster tegen elkaar afgezet

(alleen die paren getallen, waarvan goon van beide nul was).

Hieruit blijkt dat de ge-tallen van bet bengeimonsier van.
dichiheid. I zeer ver gelegen zin van do andere ge-tallen.

Hot is statistiseb gezien beter on deze afwijkende getallen

b-aiten beachouwing te la-ten. Ret blijkt dat or dan geen signi—

fikante correla-ties aanwezig zijn tussen bet aa.n-al bengel—

planten, hot ann-ta? —zaden en boeveeTheid. boomwortels in n

monster. Indian do hypotbese juist zou zijn, zouden or signi—

fikante correlaties aanwezig inoeten. ziju, zoda-t ook m.b.v. do

bodemmonsters do bypo-these niet wordi bevestigd.

Bij geen van do dicbtbeden kieinden alle zaden. IJi-t-ein.delijk



36.

was bij de hoge en intermed.iaire d.ic.theid in to-taa]. ca. 16
en b±j de lage dich-theid. Ca. 90% gekiernd. Be ongekiemd.e zaden
zagen er nog gaaI' nit, waartii-t ken worden afgeleid dat van die
zaden de dormancy bj 7°C niet werd opgeheven. Er waren geen eend.ui—
dige versohillen waar te nemen -tussen de kieraingspercentages
van zaden nit hengel—, gras.- of bladmons-ters.

Ean groo-t versohil was er in tijd.stip van kieming tussen

clich-theid I enerzijds en de dich-theden II en III anderzijds

(fig. 28). Bij dich-theid I waren twee raaanden na bet inzet-ten bijna

alle zaden, die uiteindelijk kiemden., reeds gekiemd. (de laa-tste

controledag was op 1 december). Bij de dichthed.en II en III begon

de kieming pas na twee tnaaud.en en was bet ui-teindelijke kiemings—

percentage na raiin drie maanden berei.kt. Dit versohil in

kieming -tussen de d.ich-theid. I en de dichtbeden II en III kon

niet worden verklaard. door veschil1en in kiemingsomstandigbeden,

want de zaden waren alle in dezelfde kieiukast geplaatst. Waar—

door di-t wel zou kunnen worden verklaard, is mi niet bekend.

De leng-te van de gevonclen zaden was normaal verdeeld.

(chi2—-toets, p0.05), -terwiji de breedte recbts scheef normaal was

(fig. 29). r was een goede correlatie aanwezig -tussen iangte

en breed-ta. Be correlatiecofficint bedroeg 0.73 en d±t was zeer

signifikant (p<0,00i, Wissensobacftliche Tabellen, blz, 61).

Ret was de bedoeling dat deze gegevens zouden worden vorgeleken

met gegavans afkomstig van de zaden van de aan bet einde van bet
seizoen geoogste plan-ten. Relaas was bet aantal aan die planten nog

aauwezige zaden zo laag, dat daze vergelijking niet rnogelijk was.

Be oppervlektebodem die rond. elk pq was bemonsterd, bedroeg

0.08 m2 In deze monsters warden bij d.ichtbeid. I in totaal 136
zaden aange-troffen, he-tgeen wil zeggen dat daar per m2 1700 zaden

aanwezig waren. Bij d.e voortelling werd.en in pI in totaal 2196

bengelpianten geteld. die afkoms-tig waren van evenzovele zaden.
Bit zou bet ekenen dat bij pq I in bet najaar van 1975 minimaal

ca. 3900 zaden aanwezig waren. Voor dichtbeid II zou dit miniinu
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a.antal 1066 (425 zaden en 641 planten) zijn geweest en voor

d.iolrtbeid III 1064 (763 zaden en 301 planien). Deze sobattingen

zullen niet geheel korrekt ziju, daar met do genomen monsters

even gro-te bengel—, gras— en bladoppervlakken waren beweit
en d.eze oppervlakken waren niet so gelijk van grootte verd.eeld.

over elk pq, waardoor in pq I eon onderschatting en in pq III
eon overscbatting zal zijn opgetreden. Ret is niet bekend. wa-t in
pq II bet geval sal zijn. In werkelijkbeid sullen do vorschillen

dus groter zijn geweest. Bovend.ien is hierbij ook niet eon

eventuele voorjaarssterfte onder d.e kiemplanten geteld.

6. Resul-taten van do experinientele vakken iv, V en 1 tIm 6.

6.1. Resultaten van de kwadraten IV en V.
In pq IV waren op 26 mei 1976 alle planten verwijderd.

bebalve do kielnplalTten en kicinste vegetatieve planten en in

pq V waren twee dagen later alle kiem.- en kleins-te vegetatieve
planten weggekuipt, zodat bier aileen de grootste vegetatieve
planten bleven staan. Do kleinste vegetatieve planten waren die
individuen die naast de zaadlobben sleobta éên bladpaar bezaten.

6.1.1. Verloop in aailen.

Do mortaliteit in pa_ IV was zeer groot, terwiji doze in pq V

zeer klein was (-tabel 26; fig. 30). Dit zou erop wijzen dat do grote

vegetatieve planten in V ten -tijde van bet wieden bet kritieke

stadium van bet zich ves-tigen reeds ach-ter de rug badcIen, terwiji
do plan-ten in vq IV ziob v66r of in doze fase bevonden. Dii blijkt

wel uit bet riiwe s-terftecijfer gemid.d.e].d. per d.ag in pqIV
tucson de eerste en tweeds waarneming (=10 periods). Dii cijfer
was zeer boog in vergelijking met do -tweeds periods in

pq IV en de eerste en tweeds periode in pq V (tabel 27).
Ret was to verwachien dat het overlevirigaperoentage in

pc IV kleiner en. dat in pq V gro-ter sou zijn dan de percentages in

do pq'a I, II en III omd.at in. IV en V alleen d.e mmci reap.
rneest ver ontwikkelde plan-ten aaiwezig waren, terwiji in I, II on

III ook alle tussenstadia in de on-twikkeling waren vertegenwoordigd.

Bit was in overeenstemming met de waarnemingen. In pq IV bedroeg
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het overlevingspercentage bij de derde waarnerning 42, in V 85

en in I, II en III 50—80 (vergelijI fig. 30 met fig. 12).

6.1.2. Leven&eschjedenjs van deplanten.
Bij de eers-te kartering in pq IV was 24.5% van het aan-tal

aanwezige plan-ten in he-t kiemplan-tstadium (=kiemplan-tgroep)

en 75,5% in het vege-ta-tieve stadium (=vege-ta-tieve gioep).
Van de kiemplan-tgroep zas bij d.e tweede kartering nog 32.8%

en bij de derde kar-tering 23.4% aanwezig. Voor de vege-ta-tieve

groep waren deze percentages resp. 62.4% en 47.7%. Hieruit blijk-t

dat in de eers-te periode de sterf-te in de kiernplan-tgroep zeer

groot was. In de -tweede periode was de mortaliteit in beide groepen

ongeveer even groo-t. Alle plan-ten die b±j de derd.e kartering

aanwezig waren waren tot zaadvorrning overgegaan. Een pla.n-t

die zich bij de eers-te kartering in bet kiempiants-tadium

beyond, bad this een kleinere kans orn zijn levenscycius te vol—

tooien. Bovendien bleef hij achter in zn ontiikkeling vergeleken

met plan-ten ui-t de vege-tatieve groep, hetgeen bleek uit bet voigende..

Van de vijf-tien plan-ten ui-t de kiemplantgroep die bij dc derde

kar-tering nog aanwezig waren, bevonden negen plan-ten zich bij

dc -tweede kartering in d.c vegeta-tieve fase, this meer dan d.c belf-t.
Van de vege-ta-tieve groep bleven ui-teindolijk 94 plan-ten over Mj
d.c derde kartering en 19 hiervan waren bij dc tweede kar-tering

nog in de vegeta-tieve fase, dna veel rnind.er dan de beift. Alle

andere plan-ten waren bij d.c tweed.e kar-tering in het knop—

of bloeistadiurn,
Tussen dc eersje en tweede -telling waren zeven nieuwe planten

verschenen, waarvan er bij dc derde telling nog &rie over waren.
Alle drie badcien zaad gevormd. Van bet to-tale aan-tal van 268 planten
hadden er 112 zaad gezet (=41.8%),

Alle plan-ten van pq V waren bij d.e cers-te kar-tering in het
vege-tatieve stadium. Da-t deze plan-ten dc plan-ten uit de vege-ta-tieve
groep van pq IV v66r bleven wat be-tref-t bun on-twikkeling, bleek uit
bet fei-t dat alle van de uiteindelijk 169 overgebleven planten
zicb bij dc tweede kartering niet meer in dc vege-tatieve fase bevonden.
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Ook in pq V hadclen alle plan-ten die bij de derde kar-tering aanwezig
waren, zaad geze-t. In cie eers-te periods waren twee nieuwe plan-ten
verschenen, maar bij de d.erde kar-tering waren daze wear verctwenen.
In de tweede periode waren vier nieuwe plan-ten versehenen die
alle zaad. had.cien gevormd.. Van hat -totale aan-tal van 208 plan-ten
dat in dii pq aanwezig was, hadden er 173 zaad gezet (=83.2%).

6.1.3. Zaaddoosprothktie.
Alle plan-ten in pq V waren bij hat oogs-ten reeds dood

en onid.at he-t zeer droog was, waren alle plan-ten seer breekbaar.

Hierdoor waren de mees-te zaaddozen afgebroken, zodat bet niet

mogelijk was een goede schat-ting -te meken van de zaaddooscroduktie

en de afrnetingen van d.e plan-ten goad te bepalen.

De plan-ten in pa IV waren ongeveer twee weken eerder geoogs-t.

Van daze plan-ten waren reeds veel gestorven, maar nog niet

to-taal verth'oogd, zoda-t bijna alle zaaddozen waarschijnlijk nog

aanwezig waren bij bet cogs-ten. In tabe]. 28 is a.angegeven hoeveel

zaaddozen per plant warden geprod.uceerd.. Hierui-t blijk-t da-t er wei—

nig versohil was in de gemiddelde zaaddoosproduktie tussen plan-ten

met en zonder hoofdas-top, maar bij de laats-te groep ward veal
meer aan de zijassen geproduceerd. Ook bier blijk-t weer da-t, in—

dien de boofda.s-top kom-t -te ontbreken, de zijassen de zaadprodsktie
kinnen overnernen. Dc -to-tale zaad.produk-tie in pq IV kan worden gescha-t

O ca. 1200 zaden (=2.91 x 412 zaadd.ozen) per

6.1.4k Afmetingen van de plan-ten.
De leng-te van inlak-te plan-ten in pa IV was normaal verdeeld.

(fig. 31) (chi2—toe-ts, p40.05), -terwijl dii nie-t bet geval was

bij de voetdik-te van de hoofd.as sowel bij plan-ten met ala

zond.er -top (fig. 32). De gemiddeld.e hoofdaslengte bedroeg 12.33 cm.

(n=90 plan-ten, standaardd.eviatie 3=3.12). De gerniddelde boofdas—

lengte bedroeg 12.33 cm. (n=90 plan-ten, s-tandaarddevia-tie 3=3.12).

De gemiddelde voe-td.ik-te van plan-ten met hoofdasiop was 0.63 mm.
(n=9o, 3=0.21), terwiji de gemithle].de voetdikte van plan-ten zonder

boofdas-top jets gro-ter wasp namelijk 0.70 mm. (n=18, 3=0.31).
In tabel 29 staazi de gerniddeld.e afmetingen van de in-takte
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zijtakken van d.e eerste orde weergegeven en do plaa-ts aan tie
hoofd.as. Er lijk-t een tendons te zijn dat tie mid.delste zij-takken

(=plaats 2) korler waren dan in tie onderste (plants 1) en tie

bovens-te (plaa-ts 3 en 4). in ieder geval waren tie zijtakken
gemid.deid. veel korter dan die van tie plan-ten in tie pq's I, II en III,
zodat ook wa-t betref-t tilt aspek-t tie plan-ten ach-ter bleven in hun
ontwke1ing,

De gemitidelde lang-to van do zijtakken van tie tweetie orde was
bij nie-t intakte plan-ten gro-ter dan bij intakie plan-ten, maar
tie verspreid.ing was ook gro-ter.

Plan-ten me-t in-tak-to boofftaztop beza-ten gernitidelti rninder zij-takken
van tie eerste orcie dan plan-ten zonder intakte hoofdaztop (reep.
3.3 en 4.3 zij-takken per plant). Bovend.ien beza-ten nie-t intak-te
plan-ten gemiddeld. meer zij-takken van do tweede ortie dan intakte
plan-ten (resp. 3.6 en 1.2).

6.2. Resul-taten van tie vakken 1 t/m6.

6.2.1. Verloop in aan-tallen.

In tabel 30 staan do teltia-ta weergegeven met tie erbij bebo—

rentie aantallen plan-ten. Indien tie beginaan-tailen op 100% werden

ges-teld en tie andere aan-tallen hiernaar werden genormeerd, val-t op
dat in tie "begraasd.e" vakken 2 en 5 tie mins-te s-terf-te op-trad (fig. 33).

Ook in tie "getopte" vakken 1 en 4 bleven procentueel meer plan-ten

in leven den in tie onbehand.e].d.e vakken 3 en 6. Do mortali-t cit in

do beitie onbebande].de vakken verechilde nie-t van die in tie pq's
I, II en III. Besohadiging van tie plan-ten bad. blijkbaar eon ver—

hoging van do overlevingskans -tot gevolg. Bovendien valt op dat

bIj eik van tie behandelingen tie mortali-tei-t bij do lagere dich-t--

beid. steeds kleiner was dan die bij tie bogere dich-theid. Dat or in

tie vakken 2 en 5 bij d.c -tweede telling nicer plan-ten werden aange-trof—

fen den bij tie eers-te, ken door toeval zijn gekomen, maar he-t kan.
ook zijn dat or door bet afknippen van tie plan-ten meer licht
doorth-ong tot tie bodem, waard.oor tie bodemtempera-tjiur jets hoger werd
en eon aantal dorman-te zaden aisnog kienide.
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6.2.2. Zaaddoosproujctie.

In tabel 31 is to zien dat bij intak-te planten in elk der

zes vakken do groo-tste prodak-tie plaats vond. aan de hoofdas.

Ook valt uit deze -tabel a±' te leiden dat, hoewel in do vakken
2 en 5 meer planten stonden dan in 1 en 3 resp. 4 en 6, in
die vakken 2 en 5 do totale zaaddoosprothik-tje kleiner was dan
in de andere vakken. Ditzelfd.e geld.-t voor do gernidcleld.e prodnktie
per plant (tabe1 32). Hot -toppen had een veel minder gro-te invloed.
op do prodaktie dan het afknippen van do plan-ten, zoals blijkt
wanneer de gemiddelde produktie per plant werd. bescbouwd.. Wel
word er gemiddeld per plant minder geproduceerd dan in de controle—
vakken. De resul-taten hadden wa-t betref-t deze vakken 1 en 4 eenthii—
diger k-unnen zijn indien nie-t d.e belf-t rnaar alle planten waren
ge-topt. Uit tabel 32 blijkt ook dat de plan-ten bij do lage dicbtheid

(vakken 45 en 6) gerniddeld minder zaadd.ozen produceren dan de
plan-ten •bij do hoge dicbthsid.. (Ret toploos zijn van een plan-t kan,
bebalve door mijzelf, ook door cen natuurlijke oorzaak toweeg

zijn gebracht, zoals in de pq's I t/m Iv).

Door intakte plan-ten werden geraiddeld meer zaaddozen ge—

produceerd. dan door niet in-tak-te planten, bebalve bij de hoge diebi—
beici in d.e vakken 1 en 2, waarin was ingegropon (tabel 33). Deze
grotere prodiktie was hot gevoig van do prodaktie aan do boofdas.
Indien namelijk d.c prodaktie aan do zijassen van intak-to plan-ten
wordt vergeleken inst die van nie-t in-takte, blijk-t dat do zijassen
aan n.io-t in-tak-te plan-ten veel cieer produceerden. In d.e vakken 2 en

5 word. zelfs goon enkele zaaddoos aange-troffen aan de zijtakken
van intak-te Planten (tabel 33).

(Do gescha-tte zaadprod-uktie bedroeg voor do vakken 1 t/m 6
resp. 2049, 826, 1839, 483, 355 en 390 zaden per

6.2.3. Auine-tingen van do planten.
Do ixrtak-te plan-ten in do boge dicbtbeid. waren gemid.d.eld langer

dan die in do lago dich-theid (tabe]. 34). Do plan-ten in de
"begraasae vakken waren ech-ter kor-tor dan die in do twee andere
vakken in elk van beide dich-theden. Di-t zou kunnen be-tekenen
dat die plan-ten nog in eon beginstadium van bun ontwik.keling waren
bij do eers-te waarneraing en dat doze plan-ten in hun on-twikkeling
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acb&er bleven zoals reeds was gevond.en bij planten in pq IV die

zich bij de eerste kar-tering in het kiemplantstadium bevonden.

De planten die geen top meer bezaten, haddon gemiddeld eon

dikkere stengelvoet (-tabel 34). Waarschijnlijk had dit als oorzak

hot gro-tere aan-tal zijtakken dat deze plan-ten in veel gevallen

bezaten (tabe]. 35).

Do leng-te van do eerste orde zij-takken van plan-ten zonder top

wasp op eon paar ui-tzonderingen na, gemid.deld. langer dan die va.n

plan-ten met top. (De gerniddolde leng-tes van d.e zijtakken van d.e

eers-te, tweede en d.erde orde s-taan weergegeven in bijlage III).

Voor do tweede orde zijtakken ging di-t miMer good. op. In do vakken

1 en 3 waren deze zijtakken gemiddeld langer ann plan-ten zonder top,

in 2 en 5 waren deze niet aanwezig ann in-tak-te plan-ten, in 4 waren

ze in beide groepen plan-ten even lang, boewel er sleohts twee aan—

wezig waren ann de in-tak-te planten en in 6 waren do zij-takken

van do tweede orde langer ann de intak-te plan-ten, hoewel er bier
slech-ts -twee aanwezig waren nan niet intakte plan-ten.

Zij-takken van de derde orde waren alleen aange-troffen aan
plan-ten zonder hoofdastop in de vakken 1 en 2.

Zowel in do berm— als in deze bospopula-tie van bengel waren

nooi-t meer dan -twee zij-takken op n knoop aangetroffen. Dit
was ech-ter nie-t bet geval in yak 2 (bet Thegranode" yak i do
hoge dicbtheid) in do bospopula-tie. Hier waren elf plan-ten
zond.er boofdas-top aange-troffen die op én knoop drie of zelfs vier
zijtakken bezaten. Di-t was ech-ter niet bet geva.l op de onderste
knoop waar de kiemblaadjes bathien gezeten. Bij •tien van deze
planten bevonden zich de extra takken bij de tweede knoop van
onderen en bij ê&n plant op de derde knoop van onderen. Deze extra
takken bevond.en zich onder do oorspronkelijke takken op die

knoop en waren in vergelijking met and.ere zijtakken van do eers-te
orde zeer dun. In alle elf gevallen waren d.e oorsprokelijke

zij-takken b-un top kwijt (hoogs-twaarschijnlijk door het knippen)
en bezaten bovend.ien geen erkele knoop meer. Ann de elf plan-ten

waren in -to-tan]. der-tien van deze extra takken aanwezig met een

gemid.deld.e leng-te van 1.98 cm.. Twee van deze -takken badden een

rijpe zaaddoos, ên bad. eon onri5pe zaaddoos en drie bezaten

bloemknoppen.
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7. Vergelijkjng van de aan-tallen plan-ten in d.e
pq! I II, III en IV in do jaren 1976, 1977 en 1978.

Bebalve d.e drie tellingen in 1976 was er n telling ged.aan
in 1977 in do pq's I, II en III en waren er nog twee verrich-t in

1978. Do te].datum in 1977 was ongeveer d.ezelfde ala do -tweede tel—
datum in 1976 en do data in 1978 kwame overeen ine-t die van do
eerste en -tweed.e -telling in 1976. Het was niet meer raogelijk om
in 1978 nog een derde telling to verriohten, omd.at op 15 augus-
tus van dat jaar alle planten gro-tendeels waren weggero-t.

In 1976 waren op dat tijdstip alle plan-ten nog in leven. Do bloei—

tijd was in 1978 dna veel eerder afgelopen d.an in 1976, -terwiji

die bloei-tijd in 1978 ook veel later begon. Bij do -tweede telling

in 1976 s-tonden de nieeste plan-ten in bloel, maar in 1978 was dit
slecbts bij een paar plan-ten hot geval. in 1978 hadden de bengeiplanten
in do bospopulatie this een veel kor-tere bloeiperiode, he-tgeen

waarschijnlijk war veroorzaat door hot felt dat hot in 1978
zeer veel had geregend, -terwijl 1976 juist zeer droog was geweest.
De gevolgen van doze kor-tere bloeiperiode voor de zaadprothiktje

konden niet worden nagegaan, omda-t de plan-ten nie-t konden worden

geoogst, maar vermoedelijk werden er veel mind.er zaaddozen geprodu—
ceerd,

In tabel 36 zijn alle telgegevens van de pq's I, II, III en
IV in 1976, 1977 en 1978 samengevoegd. Wanneer niet d.e telgegevens

per subdiohtbejd, maar per dichtbejd met eikaar worden vergeleken

(fig. 34), blijk-t da-t in do boge dich-theid. I tussen 1976 en
1978 cen trend aanwezig was naar rnind.er plan-ten per ia dat in
dicbtbejd II een trend was naar moor plan-ten per m2 en dat in
diohtheid. III in 1977 minder en in 1978 meer plan-ten per

aanwezig waren. Hierbij was erv-an ui-tgegaan dat d.e overlevings—
krommes van 1976, 1977 en 1978 elkaar niet sneden, wanneer de
gegevens van 1977 on 1978 volledig waren gewees-t.

De afname van bet aan-tal plan-ten in dich-theid I in 1978
t.o.v. 1976 was voora]. veroorzamit door een afname in 175 en
1100, terwiji in 125 en 150 meer reap. e-venvee]. plan-ten stonden



44.

Mj de eerste -tellingen (fig. 35). De toename in diohtbeid. II

werd. veroorzaaçt d.oordat in 1125, 1150 en 11100 meer en in

1175 ongeveer evenveel planten bij de eers-te waarneming aanwezig

waren (fig. 36). De lichte -toename in d.ich-theid III weril

veroorza.&t door cen toename van bet aan-tal plan-ten in 11125,

11150 en 111100, -terwijl er in 1978 in 11175 ongeveer evenveel plan.-

ten s-tond.en als in 1976 (fig. 37). (dat or van 1977 geen

beginmeetpunt was, zijn bier alleen d.e gegevens van 1976 en

1978 gebruikt). Uit bovenstaande blijkt dat bet aanial planten alleen

afneemt in die vakken, waarin in 1976 d.c meeste plan-ben stonden

(175 en 1100). In do andere vakken bleef d.i-t aantal gelijk of

nam toe.
Tabel 37 lan-b zien dat, wa-b be-tref-t do toename van he-b

aantal planten, bet wied.en in do verschillende subdichtheden

van invloed was geweea-b. Bij eLke dich-theid was de grootste

toename in do 25%—vakken en vervolgens in do 50%—vakken. Eon gro-te
afname van bet aan-tal plan-ten was alleen in 175 en 1100 dus d.c yak—
ken met do grootste diohtheid., -be zien.

Dat er in 1978 eon grote sterfte was onder do plan-ten is -be

zien in tabel 38. aniieer do overlevingapercentages van 1978
Mj de -tweede telling worden vergeleken met die van 1976,
blijkt dat d.c percentages van 1978 veel kleiner waren in 125,

50, 75, 1125, 50, 75 en ongeveer gelijk in do vakken 1100,
11100, 11125, 50, 75, 100. (Bij dich-theid iii zijn do aan-tallen

z6 laag, dat ên plant meer of minder eon grote invloed. beefi
op he-b overlevingspercentage, Om doze reden kan bij diohtbeid III
nog van eon ongeveer even gro-be mor-baliteit worden gesproken

bij enigszins gro-te verschillen in percentages).

In pq. IV was or eon grote toemame van he-b aantal hengelpian-ten
waar to nemen (fig. 38). Doze toename was, wanneer do aantallen
bij do eerste tellingen werden vergeleken, met 233%. Ook bier is
te Zion dat er ma de grote ingreep in 1976 eon herstel was
geweest net zoals in d.e 25%--vakken in de d.rie andere kwadraten.
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De overlevingspercentages bij d.e tweede tellingen waren nagenoeg

even groo-t (-tabel 38). Helaas is niet bekend hoeveel plan-ten oor—

spronke].ijk in 1976 bad.den ges-taan, zodat het niet mogelijk is

om te zeggen of bet in 1978 aanwezige aantal plan-ten dat van 1976
benaderde.

8. Aantas-tingen aan de hengelpianten in d.e bospopula-tie.

De volgencle aan-tas-tingen aa.n be-tzij hengelpianten, bet—

zij hengslzad.en waren waargenomen: wikkelmotje, spuugdierije,

Phytomyza, spinen, luizen, sohirmuels, en hornmels als nektar—

d.ieven. Daarnaas-t waren er gevallen waarvan de oorzaak niet bekend.

wasp zoals zaad.d.ozen waarin geen zaden tot ontwikkeling waren geko—

men of waarin aIls aanwezige zaden zwart waren, en bet reeds
in voorafgaande hoofdst-uk]en behandeld.e ontbreken van de groei-top.

8.1. Wikkelmo-tj!.
Effekten van bet wikkeimo-tje waren in 1976 in de bospopu—

la-tie veel schaarser dan in de bermpopulatie. Slechis in

van de experirnen-tele vakken werd sen plant aangetroffen waarvan
de -top door een rups was ingekapseld. Dii was bet geva]. in
9q III b±j de eerste telling. Wat bet gevoig hiervan was voor de

plant, is niet bekend,
In een zesde kwadraat dat slechts sen korie tijd was bezooht

en waarvan verder geen gegevens waren vererk-t, was op 24 mei de
top van sen vege-ta-tieve plant door de rups van Sen wikkeimoije

ingesponnen. Op 30 j-uni was deze plant niet tneer aanwezig, maar
werden twee andere plan-ten aange-troffen inst sen wikkelmotlarve.
Daze twee plan-ten hadden zich op 24 mei in bet vege-tatieve stadiini
bevond.en, maar hadden op 30 j-uni reed.s zaden gevormd. In 1978

waren in de bzochte experinientele vakken geen wiJckelmotaan—
i ast ingen aangei roffen.

8.2. p.gdier-tje.

In 1976 was ên plant inst een spuugd.ier-tje aangetroffen,

eveneens bij de eerste telling in pq III. In 1978 waren bij de

eers-te telling zes spuugdier-tjes aangetroffen, i.amelijk twee in



46.

pg I, twee in po II en twee in pg IV; bij de -tweede telling word

in pg 1 6n spuugtuier-tje gevonden. Ret gevoig van de aanwezig.—

heid van de spuugdiertes op de hengeiplanten is niet bekend..

8.3. Pbomyza spec.

De larve van di-t mineervliegje (familie Agromyzidae) leeft

van do hengeizaden die zich in de zaadd.oos bevinden. In cle

hengelmons-ters van 1976 was in 26 zaadd.ozen eon larve of pop

aange-troffen. In elke doos was slecb-ts 6n larve of pop aanwezig

en do zaden die zich in zo'n zaaddoos bevond.en, waren steeds
geheel of ged.eel-telijk aangevre-ten. Deze 26 aangetas-te zaadd.ozen
ver-tegenwoordigden 3.5% van bet totaal aan-tal zaaddozen in de mon-

sters. In do bengelmons-ters van 1978 waren 7 zãaddozen met aen

larve of pop gevonden en dit was 1.2% van hot totaai. Waarsohijn—.

lijk waren doze aangevre-ten zaden nie-t meer kiernkracbtig, omd.at

van veel van leze zaden sleob-ts wat gruis was overgebleven, zodat
indien bet embryo niet was aange-tast, lit embryo to weinig reserve—

voedsel -ter bescbikking had orn -tijdig een gastheer e vinden;

bovendien was in do bodeinrnons-ters goon enkel aangevreten zaad.
gevonden.

8.4. Spinnen en luizen.

In 1976 warden in hot in hoofds-tDk 8.1, genoemle zesde

kwad.raat 16 plan-ten aangetroff en die tesamen waren gesponnen en in

d.i-t spinsel bevonden zich vele kleiiae spinne-tjes. Aan versohillende

takken on-twikkelden zich we]. zaaddozen, maar de bloemen kondon

waarschijnlijk nie-t door kruisbes-tuiving worden bevrucbt, zod.a-t

zelfbestuiving moot zijn opge-tred.en. enzelfde spinsel ward bij

do derde kartering waargenomen aan twee plan-ten in yak 4. Bij
van deze plan-ten was siech-ts een zij-taktop omsponnen, maar do

andere plant was voor do belft ingesponnen.

In 1978 werden op eon paar planten aan do onderzijde van do

bladeren eon aantal luizen, geelgroen van kleor, gevonden.

8.5. Sohimmels.
In 1976 word. op bijna alle plan-ten roes-t waargenomen, maar of

di-t van grote invloed was op de ontwikkeiing of do zaadproth&tie

van de plan-ten, moet worden be-twijfeld, omd.at deze scbimel pas bij
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d.e derde kar-tering werd aa.nge-troffon. Van de 101 in 1978
verzamelde plan-ten (omatreeks dezelfde iijd ala de derde kar-tering

in 1976) waren 18 plan-ten nie-t, 79 plan-ten nauwelijks en 4 plan—
ten in gro-te mate door roes-t aangetast. Oak in d±-t jaar was eerder
geen roes-t waargenomen op de plant en.

Door een andere wollige, witte schiminel, waarvan cia naam
niet kon worcien gevonden, was in 1976 bij bet oogsten ca. 11%
van de planten aangetas-t. Dit percentage lag waarschijnlijk -te laag,
omd.a-t reeds veel plan-ten, vooral van po I, bij hat oogsten reeds
dood. waren en aan deze dade plan-ten ward geen schiinrnel gevonden.

Van he-t aantal bij bet oogs-ten nog levende plan-ten was Ca.
aangetas-t door deze schimmel. Dii percentage lag waarschijnlijk
dichter 'bij bet werkelijke percentage aangetaste plan-ten. De
schimmel beyond zich op hat onderste deal van cia plan-ten en het

gevolg was da-t (in 1978) he-t aangetas-te deal zwar-t werd en wegro-tthe.
lets wat veel was waargenomen en misschien door dezelfd.e

se-bimmel ward veroorzaak-t, was een insnoering in. d.e boofclas. Daze
insnoering was voornamelijk aanwezig in bet onderste deel van.

cia planten. Bij die insnoering werd cle stengel zwar-t, waarna d.c
plant bij di-t pun-t afbrak of' ornviel.

8.6. Percentage aange-tas-te zaden in 1976 en 197.

De gegevens hiervoor waren verkregen ui-t cia monsters die
waren genomen om bet gemiddelde aantal zaden per zaaddoos -te
bepalen. Hat blijkt dat bet percentage aangetaste zaaddozen in
1978 hoger was dan in. 1976 (-tabe]. 39). Dii werd. vooral veroorzaak-t
doorda-t er in 1978 veel meer zaden zwart (=dood) waren. Opvallend.
was dat sornrnige plan-ten geen enkele zaaddoos met zwarte zaden
beza-ten, -terwiji bij andere plan-ten alle dozen waren aange-tast.

Met do in cIa tabel genoemde legs zaaddozen worden volgroeide

zaad.dozen zond.er zaden bedoeld. Waarsobijnlijk waren de zaden in
deze dozen in een zeer vroeg stadium geabor-teerd.

9. Bloembezoek.

De volgende soor-ten hommels werden waargenomen bij hengel—
bloemen: Bombus pratoruin, B. bor-tornm, B. agrorumen B. -terresiris.
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Deze laats-te soort -trad veelv-uidig op als nek-tardief. In de

bermpopula-tie was alleen B. terres-tris aangetroffen.

In 1977 werd in de bospopula-bie een op hengeibloemen

fouragerende g1asvieuge1pij1s-aar-t (Heparis fufiforrnis) waa'—

genornen. Deze vlinder behoort tot cle fwnilie der pijlstaarten

en lijkt zeer veel op een hommel door zn dikke, behaarde

liohaain, door een gele en zwar-te dwarsban.d op be-t abdomen en door

cie vorm van de doorzicbtige vleugels.
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10. Discussie.

Volgens Cavers en Harper (1967) en Harper (1977) kan de

dTnamica van na-hiurlijke popula-ties nie-t goed worden begrepen

door alleen raaar waarneiningen te doen. Om de faktoren te on-tdekken

die de kenmeiten van een populatie bepalen, is bet noodzakelijk
o'n die popula-ties e vers-toren. De diohtheden in natuurlijke
popula-ties moeten dus worden veran.derd of andere vers-toringen
moeten worden aangebrach-t. Dit is nu wat er in bet bier verriohte
onderzoek aan hengel (j1e1ampyrum pratense) is ged.aan.

Melampyrum pra-tense is zeer geschikt om popula-tie dynamisch
onderzoek aan -te verrich-ten. Vermenigvuldiging vindt alleen plaa-ts
door zaden, deze zaden zijn groot en gemakkelijk te herkennen en

per bloem worden weinig (maximaal vier) zaden geprocluceerd.
Omda-t bengel eon zomerannuel is, is de gehele levenscyclus van de
planten in korte tijd te volgen in tegenstelling tot die van meer—

jarige plan-ten, Bovendien kan bij hengel irnmigratie en emigratie
zo good als zeker worden ui-tgeslo-ten (er zijn geen mechanismen

aangetroffen waardoor zaden over grote afe-tanden kunnen worden
vervoerd, zie 00k verder in do discussie), zodat bet me-ten van

natalitei-t en mor-tali-tei-t voldoende is. Door bet simuleren van

betreding, begrazing en insek-tenaantasting, werd de invloed. hiervan

nagegaan in eon hengelpopulatie. Daarnaas-t werd de aantalsontwikke—

ling verv-olgd in onbehandelde kwadraten en in kwadra-ten waarin
was gedund en dit in verschillende clicb-theden.

Wanneer de berm— en bospopula-tie met eikaar worden vergeleken,

val-t n ding erg op, namelijk de zeer gro-te mor-tali-teit in de

berrnpopula-tje, Deze bedroeg daar voor do zes raaien 72—93% (boofd-.

stuk 4.1.), -terwiji dit in de bospopifla-tie (zonder d.e vermoedelijk

be-treden vakken 11150 en 11175) 20—50% was (hoofds-t 5.1.). Dit

verschil is inogelijk he-t gevoig van de veel meer gexponeerde

ligging van de bermpopula-tie -ten opzicbte van cle bosplanten. In

bet bos nam bijvoorbeeld de temperatuur over de gehele dag maar
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weinig toe, -terwiji de bermpianten 's middags in de voile zon ston—

den. Een tweede rnogelijkbeid waardoor bet mortaiiteitsversohil kan

worden verklaaa-d, is de waarscbijn].ijk gro-tere concurrentie orn

iicbt en ruiinte in de bermpopula-tie, orndat in doze berm veel moor

soorten en individuen per m2 aanwezig waren dan in bet bos.

In do beide popula-ties is do mor-taiitei-t in he-t kieiaplant—

en juveniela stadium gro-ter dan in bet bloom—en zaadproducerende
stadium. De kiemplanten die bi de eerste kar-tering werden aan—

ge-troffen, bad.den in beide populaties een kleinere kane om uit to
groeion tot een zaadprod.ucerende plant dan de vege-ta-tieve plan-ten
en de aantastingen door insek-ten waren in beide popula-ties niet

ernstig to noemen (hoofds-tu 4.3. en 6.1.2.). Daarom lijkt bet mqgeiijk

om do gegevens van beid.e populaties to combineren om een beeld
te krijgen van do fak-toren die invloed k'annen uitoefenen op do groo-tte
van eon !elampyrum-. popula-tie, due cm na to gaan op welke wijze do

aan-talson-twikkelingen en zaadproduktie kunnen worden be!nvloed
en welke fak-toren in welk stadium hiervoor veran-twoordelijk zijn.

Do zaadbak van henge]. in of op do bodem is groo-t. Voorda-t
het zaad. kiem-t, bedraag-t he-t aan-tai zaden 1000—4000 per in2
(hoofdstu 5.5.). Er is weinig bekend over even-tuele fak-toren die

sterf-te veroorzaken onder do zaden in do zaadbank. Oesau (1973)

noem-t schimmels ale mor-taiiteisfaktor bij Melampyrum arvense,
maar geeft niet aan in welke mate di-t gebeurt. Vanaf begin oktober
begint bet hengelzaad. -to kiemen. Van he-t jongete zaad kiein-t Ca.
50% en de rest blijft dormant achter van dit aob-terblijvende zaad

kiern-t in bet volgende jaar nog eens 23% en in bet derd.e jaar 19%,
zodat eon to-taal kiemings—percentage wordt bereik-t van 92%
(oesau 1975). Ret aawtal zaden dat in een bepaald jaar kiemt,

is due aThaxkelijk van het geproduceerde aantal zaden in de drie

voorafgaaude jaren. Daardoor zal he-t kiemingspercentage van
jaar tot jaar wisselen. Wauneer nu hot aantal plan-ten bij de

voor-telling en bet aan-tal zaden in de bodemmonsters bij elkaar
worden opge-teld, blijk-t dat in de bospopula-tie in d.e kwad.raten I
en II iets meer don de helf-t van bet aanwezige zaadkapi-taal in
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1976 was gekiemd, terwiji in kwadraat III jets rnind.er dan de beift

tot kieming was gekornen. (In kwadraat I waren 2196 planten en

1700 zaden per rn2 this toiaal 3896; dit geeft a].s kiernings-.

percentage 56%. Voor kwad.raat II waren deze getallon: 641 planten,

425 zaden, dus totaal 1066; kiemingsperoentage 60%. Kwadraat III:
301 plan-ten, 763 zaden, this to-taal 1064 kiemingspercentage 28%).
In doze getallen is nie-t inbegrepen bet mor-taliteitspercen-tage
van 8% voor elko jaa.rgang (Oesau 1975). Om doze 8% to schatten

is hot nood.zakelijk cm bet aan-tal geproduceerde zaden in do drie
voorafgaande jaren te kennen. Dit aan-tal ecb-ter is onbekend,

evenals bet ann-ta]. kiemplanten dat reeds bij do veer-telling was

d.oodgegaan. Op grond. van inijn gegevens is bet this nie-t rnogeiijk

een be-tore scba-t-ting -te maken voor de kiemingspercentages.
De kiemingspercentages verscbillen van soor-t tot soor-t, BIj

Ranunculus bulbosus en H. acris kiem-t eveneens ongeveer 50% var.
hot zaad., maa.r or blijit slechts 10% liggen tot bet volgende jaar

(ca. 40% verdwijnt door predatie en sterf-te). Bij

die ziob meer vegeta-tief voor-tplant, kiem-t slech-ts ca. 6% en gaat

er ca. 50% verloren ann preda-tie en verlies ann kiernkracbt, zod.a-t
ruim 40% dormant bleef liggen. Do H. repens zaden behielden zeer
lang h-un kiemkrach-t, -terwiji zaden van H. bulbosus en H. acris

bun kieuikracht tamelijk snel verloren. Doze laa-ts-te bezaten een

"balf—life (Harper 1976) van resp. 8 en 4 inaanden (Sarukhn 1974).
Bij andere seer-ten kan bet aand.eel van zaden ,jonger dan zi
jaar veel moor zijn dan 50%. B-ij Alopeci'us myosuroicles is dii

aandeal 67% (Naylor 1972) en bij Vulpia fascicula-ta bedraag-t

dii zelfs. 99.5%, zodat masr weinig zaden dormant blijven liggen

(Watkinson 1978).

Als eon zaad ziob op eon "safe—site (HarDer et a].. 1961)

bevind.t, gaa-t dit zaad kiemen. Aanvankelijk groeit sleobis

do primair wor-tel en or kunnen reeds haus-torin worden gevormd,

maar er vind.t nog goon overdracht plaa-ts van nutrinten en water
van gas-theer naar kiemplan-t. Deze kiernplan-t -teert nog volledig op
bet in hot zaad opgeslagen reservevoedsel (Hart]. 1974). Ver—
volgens begin-t vanaf maart bet hypoco-tyl to groeien zodat do
kiemplant be-von do grond. kom-t. Van een eventuele voorjaarss-terfte
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is tijdens daze s-tudie niets •bekend geworden daar de eerste

karteringen pas begin rnei werden ui-tgevoerd. Wel was uit deze

kar-teringen a.f te leiden dat vroege kiemplanten aen grotere

kans hebben om nit te groeien tot een zaadprodncerende plant

dan late kieraplanten (hoofd.stuic 4.3. en 6.1.2.). Diizelfde is

bekend. van Alopec-urus myosuroid.es (Naylor 1972), Dact].is
glomerata (Ross en Harper 1972), Rhinanthus alectoroloDhus
(Sperlich 1919) en Plan-tago major (Hawthorn en Cavers 1976).

Dc kiemplanten waarvan. begin mei op ecu of andere manier
de kiernblaadjes waren aangetast, waren fiat in staa-t om hat
fructificatie—stadium te bereiken (hoofdstik 4.3.). Waardoor
daze aantastingen warden veroorzaakt, is nie-t bekend, maar
mogelijk was dii een gevolg van slakkevraa-t. Tijd.ens de bloel—
en fruc-tificatieperiode van de populatie kunnen nog aen aantal
kiemlanten versohijuen en daze plan-ten zijn veelal in staat

on nog te bloeien en zaad voor-t te brengen. Hat percentage

succesvolle plan-ten ka..n bij d.eze groep nieuwkomers groter zijn

dan bij vroeiemende zaden (hoofds-tuk 4.3.). Waarschijnlijk
brengen dergelijke planten minder zaden voort dan de andere plan-ten
vanwege de kor-tere bloeiperiode (zie ook Leemburg—Van d.er Graaf

(1974) met Rhinan-tbus), maar bet gevolg is dat er toch nog zaad.

wordt geproduceerd, indien er -tijd.ens bet vegetatieve stadium van

d.c bengelpopula-tie een of andere katas-trofe, by. betreding,

op-treedt waard.oor alle plan-ten sterven. (Hengel is vermoedelijk

nie-t bestand tegen be-trading, gezien de grote mortalitei-t in d.c
pg's 11150 en 11175 in d.c bospopulatie). Dii nog zeer laa-t

verschijnen van kiemplanten samen met hat feit dat zeer veel
zaden dormant blijven liggen, kan word.en beschouwd als ecu vorm

van risikospreiding (Den Boer 1973), zoda-t bengal nie-t uits-terft

op ecu bepaalde plaa-ts na een voorjaar waarin alle hengelpian-ten

zijn d.ood. gegaan of na can jaar waar geen nieuwe zaden aan d.c

zaadbak zijn -toegevoegd.. Zoals blijk-t ult he-t experimen-t waarin
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in een pa alle gro-te vege-tatieve plan-ten waren verwijderd,
zijn de kiemplanten die acbterblijven na een ka-tastrofe in

s-taa't orn nog vrij veel zaad. voor-t -te brengen, boewel de mor—

taliteit tamelijk hoog is. Dc plazrten die zaad produceren,
produceren gemiddeld. 3.8.. zaad.dozen, wa-t ongeveer evenveel is ale

d.c gemiddelde produktie per plant in d.c dichtbed.en I en II

(hoofdstuk 6.1.).

Indian er voorjaarssterfte onder de kiemplan-ten zou

zijn, dan zal dit waarschijnlijk gro-tend.eels he-t gevoig zijn

van in-traspecifieke concu±rentie, aangezien er een correlatie

was -te vinden tussen bet aan-tal bengelpian-ten en d.c hoeveelheid.

gastheerwor-tels op een bepaald.e plaats (boofdsti 5.5.). Ret
maximale aantal bengeiplanten zou den word.en bepaald door d.c

hoeveelheid. booznworlels. Het is ecb-ter wenselijk om nog een

groter aantal bod.eminonsters te nemen, zoda-t even-tuele uit—

spreken hierover met meer zekerheid kunnen worden gedaan.

(sen mogelijice verzadiing van d.c habitat wor&t ook beschreven

door Cavers en Harper (1967) voor -twee Runiex—soor-ten.

Na bet kierspianitsiadium volgt d.e vegetatieve face en vervol—

gene een periode, waarin de plan-ten bloeien. en zaad. zetten.

IJit de zeer ruw berekende inortaliteit per d.ag tussen twee karteringen

bleek dat in d.c eerste periode deze mor-tali-tei-t gro-ter was
den in de tweed.e (boofds-tuk 4.1. en 5.1.). Een zelfd.e verschijn—
eel is bekend. van een aan-tal and.ere studies, waarui-t bleek dat d.c
mor-talitei-t daald.e met toenemend.e leeftijd (Sa.rukhn en Harper 1973;
Sharitz en McCormick 1973). In de face na bet kiemplants-tadium

is de mor-talitei-t in d.c onbehand.elde 100%—vakken onafhankelijic
van d.c begindichtbeid.. Door bet wied.en ech-ter daal-t d.c inor-tali—
-teit (hoofcis-tuk 5.1.) en dit is waarschijnlijk can gevoig van
bet feit dat er na bet wieden nie-t meer bet maximale rnogelijke
aantal plan-ten s-taa-t, zoda-t d.c bescbikbare boeveelheid. nuirinten

per plant is -toegenomen. Aangezien di-t wieden in elk der

dichtbeden op dezelfd.e wijze plaatc vond, is cle relatieve s-terfte

in d.c overeerikoms-tige subd.ich-tbeden gelijk. Door d.c verrainderde concur—
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rentie neein-t de rnor-talitei-t af gaande van de l00%—naar de
25%.—vakken (Zie de fig-u.ren 11 en 12).

Dichtheidsonafe1jjke sterfte is ook waargenomen door
Harper (1960), n-tonovics (1972), Hawthorn en Cavers (1976) en

Waikinson en Harper (1978). Dichtheidsafhankeljjke s-terf-te is ook

waargenomen bij een aan-tal soor-ten (Harper en MoNaugirton 1962;

Shari-tz en McCormick 1973; Sarukhn en Harper 1973; Myersco'ugh

en Marshall 1973; Kays en Harper 1974; Naylor 1976; King 1977).

De habitus van de hengelpianten is afhankelijk van de
dichtheid. De plan-ten die bij een lage d.ichtheid s-taan, zijn
gerniddeld korter dan die die bij een intermediaire en boge dicht—

heid. s-taan. Daarnaas-t zijn de plan-ten bij d.e intermedlaire

dichtheid. dikker dan de a.nd.ere en zijn ze rneer ver-taki. Bovendien
zijn bij die plarrten de -takken langer. Indien een plant z'n

hoofd.astop verlies-t, gaan er meer zij-taicken uitgroeien (behalve

bij de hoogste dichtbeid) dan he-t geval is bij volledig in-takte

plan-ten. Bovendien worden bij de lage d.ich-theid dergelijke plan-ten

ook dikker (boofds-tuk 5.4.1.). Verinoedelijk is dii een gevoig van

he-t feit dat bij die diob-theid d.e plan-ten nogal soli-tair staan,

waardoor zij door bet ontbreken van de steim van buurplanten

meer moe-ten investeren in hun boofdas wanneer ziob zij-takken
gaan ontwikkelen.

De leng-te zowel als de dik-te van hengeiplanten in de boa—

popula-tie zijn bij elke dich-theid. normaal verdeeld en er is

een goede correlatie tussen lengte en dikte. Bij de lage dicht—

beden echter is de rela-tie tussen leng-te en dikte and.ers dan bij
de bogere dicbtbeden, want bij gro-ter wordende lengte neem-t do

dik-te van de stengelvoe-t sneller toe dan bij hogere dichtheden

(hoofdstulc 5.4.1.) en waarschin1ijk is or nauwelijks sprake van

overgangevormen tuasen doze twee groepen dichibed.en, zoda-t bet erop

lijkt dat hengel wat betref-t dii aspek-t -twee verscbillencle tak—

tieken (Harper 1967; Harper en Ogden 1970) kan volgen. Mogelijk

word.t dii veroorzaak-t door bet wel of nie-t aanwezig zijn van

buurpl an-ten.
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De zaaddoosproth&tie per oppervlak-te—eenheid. neenrt

bij bengel aanvaikelijk toe met groter worciende diohtbeid, maar

bij hoge dicbtheid wordt de prothktie onafhazikelijk van die
tiicbtbeid (hoofds-t 5.3.). Ditzelfde is bekend van veel andere

soor-ten (zie o.a. Harper 1960; Paliublad. 1968 Myerscough en

Marshall 1973). Wanneer alleen de onbeban.de].d.e 100%—vakken worden

bescbouwd, blijkt dat bij hengel do gernithielcie prothktie per

plant snel toeneem-t tot een dioh-tbeid. is bereikt van 80—100

plan-ten per vervolgens daal-t do gerniddeide prothktie lang—

zaam met -toenemende dich-theid. (fig. 18). Do waardes van do behandelde

vakken passen goed in di-t beeld, zodat kan worden aengenomen
dat bet wieden voor cle overgebleven plan-ten niet van belang
was in die zin dat zij zich gedroegen alsof zij steeds bij d.e nu
aanwezige dicbtheid. hadden gestaan. Bij andere soorten ecbter

prod.uceert een alleenstaande plant de meeste zaden en bij

toenemende dich-theid neem-t do prodDktie per plant steeds af

(Paimblad 1968; Myerscough en Marshall 1973). Vulpia fasciculata

neem-t wat betreft do gemiddelde prodktie per plant een inter—

rnediaire positie in. Tot een dich-theid van ongeveer 100 planten

per is die prothktie onafbankelijk van de diclitheid., maar

bij hogere dicbtbeden gaan ze eikaar beTnvloeden, waardoor

do prothk-tie per plant afneemt (Watkinson en Harper 1978). Dat

hengeiplanten die zich bij eon middelmatige dicbtheid. bevinden,

bet mees-t produceren, is een gevoig van bet fei-t dat de prothktie

aan boofd— en zijassen ongeveer gelijk is, terwij]. bij lage en

hoge d.icbtheden do produktie voornaxnelijk ann d.e hoofdas plants
vincit (hoofdsti 5.3.).

Hierboven word gesproken over de gemid.clelde prothktie per plant,

maar versobillende au-teurs (o.a. Harper 1967; Pu-twain en Harper 1970;
Sharitz en. McCormick 1973) wijzen erop dat het in vele gevallen

nie-t toelaatbaar is om te spreken van eerx gemiddeld.e prod.uktie

per plant, omd.at er vask veel kicine en weinig grote planten zijn,

Dit komt niet tot uiting in do lengte van do plan-ten, weike

bijna steeds normaal is verdeeld. (zie o.a. Koyama en Kira 1956;
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Ogden 1970; Myerscougb en Marshall 1973), maar wel in he-t gewich-t

weike veelal liiks soheef normaal is verdeeld, vooral bij bogere
diclitheden (o.a. Koyama en Kira 1956; Leernburg—Van der Graaf 1974;
Sterk 1975; Mack en Harper 1977). Ret bepalen van bet gewiofrt
van do geoogs-te hengelpianten is nie-t gedaan, waardoor bet nie-t

mogelijk is na to gaan of he-t gewicb-t ook bij hengel scheef nor—

maal is verdeeld. Een benadering om bet gewich-t to scba-tten zou

bet produkt van leng-te en di.kte van do plan-ten kunnen zijn, maar
dit geeft problemen aengezien sominige plan-ten sterk zijn vertakt
en niet gerne-ten is hoe dik cleze takken zijn, zoda-t een even-tuele

schat-ting van het gewicb-t op deze wijze een wel zeer ruwe scha-tting
zou zijn.

Het zou senvoudig zijn om na te gaan hoeveel zaaddozen de

plan-ten produceren. Ret bleek dat er vooral bij de bogere

dicbtheden veel plan-ten waren met weinig vrucbten en weinig plan-ten

rne-t veel vruchten. Bij de lagers dich-theden was di-t minder
uitgesproken. Helans was hot zo, dat juist bij do bogere dich-t—
hed.en veel afgebroken -takken waren aange-troffen, waarvan nie-t
nagegaan kon worden of deze afkomstig waren van de plant en waaran
weinig vru.cbten waren ge-teld of van plan-ten met reeds veel
vruchten. Do in boofds-buk 5.3. en fig. 19 gevonden verdeling
is this ook niet gehee]. betrouwbaar, hoewel beter dan bet scha-tten
van bet gewicb-t. Deze gevonden verdeling is zeer waarschijnlijk

niet normaal, zodat inderdaad eigenlijk nie-t mag worden gesproken
van een gemid.delde prothktie per plant, vooral niet bij de bogere

d.icbtheden.

Faktoren die de populatiegrootte in de vegeta-tieve en repro—

thktieve fase kunnen bepalen ziju, voor zover bekend., bet opwerpen
van moishopen door mollen, waard.oor plan-ten losraken van hun gast—
beer en sterven (alleen waargenomen in do berinpopulatie) (hoofds-tuk 4.4.);

'begrazing', waardoor de mor-ta].i-tei-t afneeirt, hetgeen ook bet

ge-val is door d.e plan-ten e on-t-toppen (naboo-tsing van hot effekt
van de wikkelmotlarve) (hoofds-tuk 6.2.1.); be-treding waa.rdoor
de mor-tali-tej-t toeneem-t (hoofc-uk 5.1.).
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De zaadproduktie ken worden be!nvloed door bet on-t-toppen van

de plan-ten, waardoor meer zijtakken tot ontwikkeling komen,
maar alleen bij de lagere dichtbeden worden door dergelijke plan-ten

meer zaden geproduceerd dan bij nisi beschadigde plan-ten.

B±j andere diclitbeden is d.c produktie ongeveer even groot

of kleiner (hoofdstt 5.3.). Door 'tbegrazing" neemt d.e aadproduktie
sterk al. Opmerkelijk is dat bengel in s-taat is meer zijtakken

te la-ten groeien vanui-t n knoop, zod.at zelfs bij erns-tige bescha—

diging nog bloemen to-t on-twikkeling kunnen komen, rnaar bet aan-tal
bloemen, dus ook bet aantal zaaddozen, aen dergelijke zijtakken
is zeer klein (hoofdstuic 6.2.3.).

andere aantas-tingen in deze fase van de levensoyclus zijn
schimmels, spuugdier-tjes en bladluizen, maar deze hebben, voor—

zover blijk-t ui-t gegevens van d.c hengelmons-ters en geoogste

plan-ten, waarschijnlijk sleob-ta een gering effek-t op sterfte

en zaadprod.uk-tie. Door larven van bet vliegje Phytomyza was

ongeveer 3.5% van bet totaal aantal zaaddozen aangetast, terwiji

in totaal ca. 8.2% van bet aantal zaaddozen was aange-tast in 1976.

Phy-tomyza is this in vergelijking met andere faktoren een grote

mortali-tei-tsfaic-tor van bet zaad. dat nog niet is verspreid. In 1978

waren deze getalien resp. 1.2% en 14.6%. He-t percentage aangetas-te

zaaddozen was in 1978 dus groter, maar d.c plan-ten waren ongeveer
aen maand later dan in 1976 geoogst, zodat de scba-ttingen van

1976 waarschijñiijk -te lang zijn uitgevallen, waardoor d.c sobat-ting
van bet gemid.deld.e aantal zaden per zaaddoos in 1976 waarschijnlijk
te hoog was (hoofdstuj 8).

Bij vele andere plaxi-bensoor-ten ken predatie door insek-ten van

gro-te invloed. zijn op de on-twikkeling van d.c populatie. Zo is
Phytomyza orobanchia een belangrijke zaadpred.a-tor op Orobanche
in Joegoslavi (Lekic 1970). ianneer Melainpyrum linea re in het
begin van bet groeiseizoen word-t aangevreien, word.t d.e zaadprothk-tie
nauwe].ijks beThvloed, maar vraat later in bet seizoen beeft grote
daling van de zaadproukie -tot gevoig (Manley et al. 1975). Vraat
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door de naps Tyria zou -tot gevoig kunnen bebben dat Senecio

3acobaea meer zaden produceer-t (Van der Meijden 1971).

B±j Cassia grandis wordt soms de gehele zaadprodnktie door

insek-ten geconsumeerd (Janzen 1971). Bij Arcti'am minus was een

zaadverljes van 28—71%, maar bij A. lappa slechts 15.5% waar

te nemen (Raw-thorn en Hayne 1978). Moore (1978) vond bij

Cro-talaria pallida een zaadpreda-tie vangemiddeld 49% voor
een tropiche populatie en van gemidd.eld. 16—17% voor een populatie

in gematigde s-treken, rnaar de individuele varia-tie was- zeer
groot. Waloff en Richards (1977) volgden ged-urende tien jaar

de ontwikkelingen in een met insecticide behand.elde en een

onbehandelde brempopulatje. De onbehandelde populatie produceerde

gemiddeld 75% inind.er zaad. Bij Rhinan-thus was het afhankelijk

van de stand.piaats van de plant of he-t spuugdier-te invloed. had

op hat succesvol zijn van de plant, maar vraat door slakken of

wikkelnio-tlarven zorgde ervoor da-t aangetaste planten xneer kans
op succes hathien en meer zaadd.ozen vorrnden dan onaange-taste
planten (Leemburg—van der Graaf 1974).

Insekten zijn b±j bengel van belang voor de bestuiving,
rnaar indien knaisbes-tuiving door hommels acbterwege blijft, is
hengel in s-taa-t tot zelfbestuiving (Smith 1963).

Voor de verapreiding van z'n zaad zou hengel mieren
gebruiken (Kuijt 1969; Hax'-tl 1974; Manley e-t al. 1975). De mieren

zouden de zaden meeslepen na.ar bun nest. Cm deze rnieren -te lokken

bezi-t-ten de zaden een elaiosoom (een lichaampje met een olie—

aob-tige subs-tan-tie). Ret voordeel van dipersie door mieren

zou zijn dat de zaden naar ean "safe—site" worden gebracht, waar de
pred.a-tiedrtk is gereduceerd en waar de heschikbare hoeveelbeid.
nuirinten groter is dan elders, d.oorda-t de mieren de bovenste

bodemlagen goed. vermengen. (Smiã. 1969) of doord.a-t de mieren hun
afval in d.c omgeving van hun nest d.eponeren (Handel 1976). Het

zou ook kunnen zijn dat er bij bengel sprake is van. dichtbeids—

afbankelijke kieming, bijvoorbeeld. dat er synchronisatie van de
kieming optreedt of dat de reeds gekiemde zaden stoffen afgeven
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waardoor de andere zaden niet kiemen (zie ook Linhart 1976).

Dat voor sommige pla.niensoorten het wegslepen van de zaden door rnieren

belangrijk is, blijkt uit werk van Culver en Bea-ttie (1978),

die vond.en dat zaden van Viola papilionacea twee dingen konden

overkomen, preda-tie of transport door mieren, en uit werk van

Kleinfeld-t (1978), die de nterak-tie heeft onderzocbt tussen

Codonanthe crassifolia en do mier Cramatogas-ter longispina.
I&yrrnecochorie kom-t waarschijnlijk ook bij hengel in

Dren-the voor, maar is vermoedelijk niet belangrijk. Verschillend.e
populaties waren bezoch-t toen de meeste hengeiplanten zich in een

jong vegetatief stadium bevonden. In al die popula-ties werden

een groot aan-tal opeenhopingen van plan-ten gevonden, maar slechts

bij een paar was een miereniiest aanwezig en in di-t nest bevonden

zich dan nog een aa.n-tal ongekiemde hengeizaden. Het is natuurlijk

mogelijk dat zich op de plaats van andere groepen planten in

bet voorafgaande jaar wel eon nest bad bevonden (be-t gaat cm

transport in dat seizoen), maar dat dat nest nu was verla-ten.

Volgens Horril (1972) is d.ispersie bij Melampyrum crista.-tum
zeer beperk-t, zoda-t de meeste zaden rond de ouderplan-t blijven

liggen. Vermoedelijk is dit ook bet geval bij bengel, daar tijdens

de kar-teringen en tellingen nooit is waargenomen dat zaden werden

getransporteerd. door mieren.

Bij plan-ten in eon hogs dich-theid kond.en de zijtekken d.c zaaclproth&—

tie niet van de hoofdas overnemen indian d.c hoofdas-top was verdwenezi,

terijl dii bij de lagere dich-theden wel gebeiirde. Waard.oor

werden deze versohillen veroorzaak-t? Hot volgende zou biervoor

eon verdaring krnmen ziju. In hot juveniele stadium bevind-t
zich bij e3ke knoop aan zowel do hoofdas ale do zijassen eon blad-.

paar. Wanneer de plant groeit, komen or steeds meer bladparen

b13. Bij een hoge d.icbthoid. heef-t dii ale gevoig dat do onderste

bladeren sneller worden overschaduwd. door d.e bovens-te blad.eren

dan bij lagers dich-theden, zoda-t ze to weinig lichi ontvangen

om voldoende te fo-tsyn-thetiseren, waardoor ze worden afges-to-ten of

in een verouderingss-tadiuni terech-t kotnen. Indien nu eon plant
z'n hoofdastop (do plaats waar de fotosy-nthese vooral plants vind.t)
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op n of' anclere wijze verliest, heeft d.it voor de plairt bij hoge

dich-theden -tot gevoig dat deze te weinig bouwstoffen syn-thetiseer-t,

zoda-t het aantal geproduceerde zaden mind.er wordt. B!j de lagere

dich-theden bezi-tten cle plan-ten hun onderste bladeren nog wel en kim—

nen deze bladeren de fotosyn-these zodanig overnemen van de verdwe—

nan hoofdas-top, dat er nieuwe zijtakken kimnen groeien en de
zaadprod-uktie op pei]. blijft. Of dit inderdaad het geval is, zou

flog nagegaan rnoeten worden, maar dit niet dee].nemen aan de

fotosynthese is hetzelfde als een ontbladering en de effekten

hiervan op de zaadproduk-tie zijn door een aantal airteurs

hesckreven. Rockwood (1973) vond dat sterke ontbladering van zes
boomsoor-ten bijna de gehele zaad.prod-uktie elimineerd. Stickler

en Pauli (geci-teerd in Rockwood 1973) vonden dat he-t wegnemen

van 33, 50, 67 en 100% van het a.azrtal bladaren ean afname in de

opbrengs-t veroorzaakte van rasp. 23, 35, 43 en 95% bij een

gierstsoor-t. Bovendien toonden zij aan dat het wegnemen van de

bovenste bladeren een grotere afnarne in opbrengst veroorzaak-te

dan het wegnemen van de onclerste b]aderen. Ditzelfde vond
Sackston (geci-teerd. in Rockwood 1973) bij zonnebloemen.

Wanneer hij de bovenste heift van de bladeren wegnam, resulteerde
dit in een daling van 52% in zaadopbrengst, terwijl di-t bij het
wegnemen van de onderste heift slecbts 14% was.

Het bleek uit figuur 34 dat de aan-tallen planten in
pq I in 1976 groter waren dan. in 1978 en in de pq's II en III

kleiner. Wanneer di-t wordt uitgesplitst naar de subdicbtheden
(figuren 35, 36, 37) blijk-t dat alleen in de vakken met de
groots-te dicbtheid (175 en 1100) de aantallen in 1976 gro-ter
waren dan. in 1978. In de tussenliggende subdichtheden
150, 1175, 11100 en 11175 waren de aantallen in de drie jaren

ongeveer gelijk, maar in de laagste subdich-theden, this die vakken
waarin he-t mees-te was gewied of waarin de dichtheid. in 1976

reeds laag was (125, 1125, 1150, 11125, 11150 en iiiioo), zijn de

aan-tallen in 1976 kleiner dan in 1978. Ook in pq IV (fig. 38),
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waarui-t zeer veel planten waren verwijderd, was een (grote)
toename te zien van bet aantal hengelpianten 1978. Hierdoor
lijkt er sprake te zijn van een convergentie, namelijk bij de
grotere dicbtbeden sen afname, bij de lagere dichtbeden een

toename van bet aan-tal plan-ten, he-tgeen erop zou wijzen dat deze

bospopula-tie word.t gereguleerd. (volgens Murdoch 1970), zoals

in de .inleiding (b].z. 1) reeds is uiteengeze-t.

Sen mogeli fakior die voor deze regulatie zorg draag-t,

is de hoeveelbejd. boomwor-tels in de bodem. Eerder in dii

versiag is dii reeds ter sprake gekoinen, inaar de relatie -tussen

bet aanta]. bengelpianten en de hoeveelheid. boornwor-tels

was moeilijk -te doorgrond.en, waarschijnlijk dood.at bet aantal

bodeinmons-ters te klein was. Weersgegevens zijn niet verzameld.,

waardoor he-t nie-t mogelijk is na te gaan of er sen rela-tie

bestaa-t -tussen bet aantal hengeiplan-ten en weersfaktoren. Sen

derde mogelijke regula-tiefaktor kan vraat door insekien zijn,

maar ui-t boofdsti 8 bleek dat insekten waarschijnlijk niet
zo'n gro-te invloed hebben op bengel. Al met al vereis-t bet

wel verder onderzoek om de mogelijke regula-tiefaktor(en)

te leren kennen.
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Ii. Saxnenva-tting.

In 1976 werden van mei tot september een berm— en een bos—

popula-tie van hengel (Melampyrum pratense L.) onderzocht. In d.c

berinpopulatie gebeurde d.it door middel van drie karteringen ged.u—

rende bet seizoen in zes raaien die verschjilend.e dich-tbed.en aan

hengelpianten bevatten. In d.c bospopulatie waren vijf pq's van
en zes experimen-tele vaen van ui-tgeze-t. Drie van d.c

vijf pq's waren ui-tgezet in drie versobillende dicbthed.en en

waren elk in vier gelijke stu]cicen van 2 verdeeld. In éên van

die vier stukicen werd.het aantal hengeiplanten. op 100% gesteld. en

nit de d.rie andere werden zoveel planten verijderd dat er resp.

75%, 5O en 25% van het aantal planen in bet 100%—yak ach-ter—
bleef. Uit he-t vierde en vijfde pa werden resp. ails gro-te vege—

tatieve en alle kiemplan-ten weggehaald. Dc zes experimen-tele

vakken waren ver&eeld. in twee series van drie in twee versohil—

lends dichtbeden. In slice serie werd één yak onveranderd. gelaten

(controle), in ón yak werd d.c gehele vegeta-tie afgeknip-t op een

boog-te van ca. 6 cm (simula-tie begrazing) en in he-t derde vaac werd
d.c beift van d.c plan-ten ge-top-t (sirnula-tie aan-tas-ting door wik.kel—

mo-tiarve)

Het bleak dat d.c sterfte in d.c bermpopuiatie groo-t was,

maar ook dat die sterf-te onafbankelijk was van d.c begindich-theid..

Dc plant en die stierven waren veelal die planten die bet mins-t

ver in him ontwikkeling waren. Ook kiemplan-ten waarvan d.c zaad—

lobhen waren bescbad.igd, waren niet in staa-t om uit te groeien

tot ecu zaadproducerend.e plant.

Di-tzelfd.e bleak ook bet geval te zijn in d.c bospopula-tie,

maar d.c mor-tali-teit was bier veel kleiner, vermoedelijk door het

veel minder varjabele milieu. Wanneer er individ.uen ui-t een hen—
gelpopula-tie werden verwijderd, nam d.c mortali-t cit af en dit is

misscbien ecu gevolg van. het felt dat tussen ove-tblijvende mdi—
vithien d.c concurrentie om d.c gastheersappen verminderd.e. Dc
zaa.dprothk-tie per oppervlakte—eenheid. nam toe met toenemende

dichtbeid., maar bij hoge dich-thed.en was d.c zaadproduktie onaf—
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harikelijk van de dichtheid, leek zelfs af te nemen. De geraid.—

d.elde zaadprothktie per plant narn, wanneer de verschillende con—

dities tesarnen werden beschouwd., snel toe tot een dicbtheid. van

8o—-ioo plan-ten per rap, waarxia met toenemende dichtheid d.c ge—

rniddeld.e zaadproduktie ].angzaam afnam. Dat plan-ten bi cen dich-t—

beid. van 80—100 plan-ten per - rn meer zaden prod.uceerd.en dan

planten bijandere dich-theden, was een gevolg van bet fei-t dat zich
meer zijtakken on-twikkelden en dientengevolge rneer zaaddozen. Do

diameter van de hoofd.asvoet nam bij lage dicbtheden bij toene—

inende lengte van. d.c plan-ten snel toe, maar bij hogere dichtheden

veel langzamer.
Indien d.c kiemplanten in hun ontwikkeling werden vervolgd,

nadat de grote vegetatieve plan-ten waren verwijderd, block dat
de rnortaliteit onder deze planten groot was, maar de gemiddelde

produktie per plant van. d.c overblijvende planten week weinig af

van die van de plan-ten die Mj lagere dicb-tbed.en stonden. Per

oppervlak-te werd. er zelfs jets meer geproduceerd.

Planten die geen hoofdas-top meer bezaten, gingen meer zaden

produceren aan de zij-takken. Do zaadprothilc-tie van zo'n plant werd

bij lagere dich-theden zelfs groter dan die van volledig intakte

planten. Om begrazing na te boo-tsen waren in -twee proefvakken
alle plan-ten op een hoog-te van ca. 6 cm afgekntp-t. He't bleek dat
do mor-taliteit sterk was afgenomen, maar de to-tale produk-tie in
deze vakken en d.c gemiddelde produk-tie per plant waren ook sterk

afgenomen. Hengel bleek bij zeer ernstige beschad.iging in deze

vakken staa-t te zijn meer dan twee zijtakken ber knoop te on-t—

wikkelen, maar d.e zaadproduktie aan do extra zijtakken was klein.

Ui-t bovenstaande blijkt dat wieden of bescbadiging veelal

gunstig is voor d.c ind.ivid.uen, maar alleen bij hogere dichtheden.

heeft dit een g-uns-tig effek-t voor de populatie (zie tabel 21).

Bij tellingen in 1976 bleek dat de aantallen plan-ten in de

gethrnd.e vakken waren toegenomen en dat cle aanlallen in de niet

gedunde vakken ongeveer gelijk waren gebleven of waren afgeno—

men. Dit wijst erop dat bengelpopulaties worden gereguleerd.

Een sterk regulerende faktor zou d.c boeveelheid gastheerwor-tels

in de bodem kimnen zijn. Aantas-tingen door insek-ten bleken geen

gro-te invloed -te bebben op de hengelpopula-ties.
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Ta1el 1. Data waarop kar-teringen, tellingen en monsternames
zijn verrich-t. (De Hors-t=berrnpopula-bie; Annen=bos—
populatie; Haren=labora-torium voor plan-tenoecologie).

5—5—1976 Be Horst Raai Ia gekarteerd.
6—5—1976 Do Hors-t raai Ia gekar-teerd.

raai lb geteld.. -

7—5—1976 D Hors-t raai ha gekarteerd..
10—5—1976 De Hors-t raai IYb geteld.

raai lila gekarteerd,
raai IIIb ge-teLl.

13—5—1976 Annen pq I ge-teLl.
14—5—1 976 Annen pq II geteld. en gewied.

pq III ge-teLl en gewied.
17—5—1 976 Annen pq I gewied.

pq. IV grote vegetatieve plan-ten verwijderd
en kiexuplan-ten ge-teld.

26—5—1976 An.nen pq IV gekar-teerd.
pq II get eld.
pq III geteld.

28—5—1976 Annen pq I geteld.
pq V alle kiemplan-ten en kleine vegetatieve

plant en verwijderd; vervolgens gekar-t eerd.
10—6—1976 Annen I -t/m 6 geteld; ge-top-t en "gemaaid".

14—6—1976 Annen pq 1,11,111 bodernmonsters genornen..
15/17—6—1976 aaren bodemxnonsters verwerkt; uitgespoelde

zaden in de kieznkas-t gezet.
16/25—6—1976 Haren wortelfrakties van cle bodemrnonsters

gedroogd. en gewogen,

21—6—1976 D Hors-t raai. Ia gekarteerd.
raai Ib gekar-teerd.

22—6—1 976 De Hors-t raai lb kar-tering verrolgd..
raai Ila gekar-teerd.
raai lib gekarteerd.

23—6—1976 Be Horst raai 11b kar-tering vervolgd.
raai lila gekarteerd.
raai 11Th gekarteerd.

28—6—1976 knnen pq I geteld.
pq III geteld.

29—6—1976 Annen. paII geteld.
pq IV geka±teerd..
pq V gekar-teerd..

30—6—1976 Annen pg. V karteriiig vercrolgd.
1—7—1976 Annen 1 t/rn 6 ge-teLl.

14—7—1976 Annen pq 1,11,111 bengelmonsters genornen.
15/16—7—1976 Haren hengelnionsters uitgewerkt.

16/17—8—1976 Annen pg. III getelci, geoogs-t en verwerkt.
16/23—8—1976 &nnen pq II ge-teld, geoogst en verwerkt.

24—8—1976 De Horst raai Ia gekar-teerd.
raai Th gekar-teerci.
raai ha gekar-teerd.

25—8—1976 Do Horst raai ha kartering venrolgd.
raai lib gekarteerd.
raai lila gekarteerd.
raai 11Th gekar-teercl.



Tabel 1. (vervoig).

26/31—8—1976 Annen
30—8/1—9—1976 Annen
1,7/9—9—1976 Annen
2/6—9—1976 Amien
13/15—9—1976 Annen
13,16/26—9—1976 Annen
16—9—1976 Annen.

pq 1-25
pq I 50
PCI I 75
pq IV
pq I 100
1 tIm 6
pci V

ge-teid, geoogst en
ge-eid,. geoogs-t en
geteld., geoogst en
gekarteerd, geoogst
gete1d, geoogs-t en
ge-te].d, geoogs-t en
gekar-t eerd.

verwerk-t.
verwerkt,
verwerk-t,
en verwerkt

verwerkt.
verwerk-t.
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