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HOOFDSTUK 1 : INL1IDING

1.1 Achtergrond- van het onderzoek en vraagstelling.

Het onderzoek is verricht in het kader van het onderzoek van de

vakgroep Plantenoecologie te Haren in de vochtige hooilanden van het

stroomdallandschap 'Drentsche Aa".

De vegetatie in het merendeel van de percelen in het stroomdal—

landsohap is be5nvloed door kunstmest, ontwatering en andere nivelleren—

de cultuurtechnisohe ingrepen. Men probeert flu door middel van een

verschralend beheer cle vroegere variatie in bodemnutrintenniveau en

daarmee de v±oegere diversiteit van de vegetatie weer te benaderen,

waarbij ervan wordt uitgegaan dat deze rond 1850 optimaal waren.

Voor een nadere besohrijving van het gebied en de toegepaste

beheersmaatregelen wordt verwezen naar Bakker (i6 ).
Ret onderzoek waarvan hier versiag wordt uitgebracht heeft zich

gericht op het verband tussen de variatie in de bodem en die van

de vegetatie. flr worden twee aspecten van dit probleem behandeld:

1. Ret fosfaat in de bodem en de vegetatie.

Bij het verschralen van een bodem vanuit een rijke situatie zal na

bepaalde tijd gebrek ontstaan aan nutrinten. Stikstof is in het

algemeen het eerste nutrint dat schaars wordt: de plant heeft er veel

van nodig, het is in de bodem aanwezig in makkelijk afbreekbare vorm

en het spoelt gemakkelijk uit. Hoewel ook fosfaat een macronutrint

is, is op het eerste gezicht minder aannemelijk dat er gebrek aan zal

ontstaan: het spoelt niet gemakkelijk uit en komt in vele, niet alle

even eenvoudig afbreekbare vormen in de bodem voor ( Larsen 1967,

overziohtsartikel). De beschikbaarheid van fosfaat voor de plant is

echter afhankelijk van de vorm waarin het in de bodem voorkomt, en

dit is weer afhankelijk van een groot aantal milieufactoren ( Immer—

zeel 1977, overzichtsartikel). Ret vele onderzoek dat gedaan is met

betrekking tot de beschikbaarheid van fosfaat voor planten, ging

voor het merendeel uit van een landbouwkundige situatie. Extrapolatie

van cle resultaten van dit onderzoek naar meer natuurlijke situaties

wordt bemoeilijkt door:

— de veel grotere ruimtelijke en temporele variatie in de bodem

( 9roelstra 1980; Andic 1971 )

— een als gevoig van het achterwege blijven van bemesting met fosfaten

wezenlijk andere fosfaathuishouding ( Russell 1973).

— de complexere samenstelling van het gewas : geen monocultuur van 4n—

jarigen, maar eei-i vegetatie waarvan de samenstellende delen
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verschillen in fosfaatbehoefte en de wijze van fosfaatopname

( Wincher & Gerloff 1971).

Op het niveau van een vegetatie op een betrekkelijk ongestoorde bodern
is nog niet zoveel bekend. Rond deze problematjek is he-t eerste deel
van de vraagstel].ing geformuleer (zie beneden).

2. Gegevensverwerkjng.

Er zijn verschjllencje methoden om de variatie in vegetatie in verband
te brengen met mulieufac-toren:

— een mogelijitheid claartoe is d.e indirecte ordinatié, waarbij vegetatie
opnames worden gerangschikt uitsluitencl op grond van de importantje
van de soorten, waarna getracht wordt de verkregen ordinatleassen in
verband te brengen met milieufactoren.

— een andere mogelijkheid is de directs ordinatie, waarbij de vegetatie—
opnames worden gerangschikt op grond van een gemeten milieufactor,
waarna de verkregen ordinatisas in verband kan worden gebrach-t met
importan-tjes van soorten.

B1j het onderzoek van vegetaties van de vochtige hoollanden van het
stroomdallandschap is ervaring opgedaan met de technieken voor
indirecte ordinatie Wisconsin Comparative Ordination en Principale
Componenten Analyse. Gauch e.a. (1977) concludeerden op grond van
gesimuleerde gegevens dat de indirecte ordinatietechniek Reciprocal
Averaging voordelen heeft boven de twee eerstgenoemde methoden,
Whittaker (1979) toonde de bruilcbaarhejd van Reciprocal Averaging aan
voor de verwerking van gegevens van graslanden,

Het lijkt dus zinvol de bruikbaarheid van reciprocal averaging voor
de vege-taties van de vochtige hooilanden van het stroomdallandschap
te onderzoeken. Dit is dan ook het tweede deel van de vraagstelling.

De vraagstelling luidt:

1. Welke bodemfactoren zijn van invloed op ie beschjkbaarhejd yam
fosfaat voor de vegetatje van natte hooilanden van verachillend
flUtintennjyeau en welke combinatie van bodemfactoren, of welke
extractiemethode is het mees-t geschjk-b om cle variatje in deze vegetatje
te verkiaren ?;

2. Welke van de ordinatiemethodes Wisconsin Comparative Ordination
(Polar Ordination), Principals Componenten Analyse en Reciprocal
Averaging is het meest geschikt orn de variatie in deze vegetaties
te verkiaren uit milieuyariatje ?
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1.2. Bepaling van het fosfaatgehalte van de grond: theorie.

Van het fosfaat dat zich in de grond bevindt, is maar een klein

gedeelte direct voor planten beschikbaar, ni. dat wat ale H2P04 —ion

in het bodemvocht is opgelost (Bieleski 1973). Omdat de meeste fosfaat—

verbindingen een laag opiosbaarheidsprodukt hebben en de concentratie

van een ion in een oplossing wordt bepaald. door de minst opiosbare

verbinding, is de fosfaatconoentratie in de bodemopiossing iaag, te iaag

om in de behoefte van de piantengroei te voorzien, ale niet voortdurend.

aanvuiling zou plaatsvinden. Het meten van de fosfaatconcentratie van

het bodeinvocht is due niet voldoend.e om sen beeld. te krijgen van d.e

beschikbaarheid van fosfaat voor planten. Om dit beeN wel te krijgen

zijn een aantai benaderingen mogeiijk, waarop in het onderstaande kort

zal worden ingegaan.

1.2.1 Bèndirecte benai1ring is he-b door middel van een bepaald

extraotiemiddei extraheren van een hoeveelheid fosfaat uit de bodem.

He-b extractiemiddel wordt in het algemeen gekozen op grond van een goede

correlatie van de gextraheerde hoeveeiheid met d.e opbrengst of het

fosfaatgehaite van sen bepaaid gewas. Welke extractiemethocle ale he-b

beste uit de bus komt, is afhankelijk van 1) het soort gewas. Dit is

begrijpeiijk ale men bedenkt dat iedere soort een andere fosfaatbehoefte

heeft en eigen optimale condities voor fosf'aatopname
( de Boer

cle LeeuwIo ).en 2) de chemisohe en fysisohe eigenschappen van de

bodem (Waimsley & Cornforth 1973). e invloed van enele chemisohe

eigenschappen van de bodem op de oplosbaarheid van fosfaat word-b bespro—

ken onder 1.2.2.

In tabel 1.2.1 worden de in dit onderzoek toegepaste fosfaat—

extractiemethodes opgesomd en kort gekarakteriseerd.
tabel 1.2.1 karakteriserigvan de gebruikte extraotiemethoden

I'ETHODE EXTRACTIEMIDDEL GEEXTRAHIESRDE VERBINDINGEN LITERATUUR

P—A.L. ammoniumiactaat ijzer—,aluminiumfosfaten Waimsiey 1973

P—NH4F

P-EDTA

ammoniumfluorid

EDTA

ijzer—, aluminiumfosfaten

ijzer—,aluminiumfosfaten

idem

idem

P—NaHCO

P—water

NaHCO3

water

calciumfosfaten

,,iabieie verbindingen,,

idem

Luscombe 1979

P—org H2S04 organieche fosfaten Sacheti 1974
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1.2.2 een indirecte methode is het beschrijven van een aanta]. chemisohe

en fysiache eigenschappen van de bod.em om aan de hand daarvan een voor—

spelling te doen over de hoeveelheid fosfaat die ter beschikking kan

komen voor de plantengroei. Deze methode biedt de mogelijkhejd om bodem—
processen te beschrijven, waardoor het bestaan van invloeden aan het
licht kan komen, die door de momentopname die het uitvoeren van een ex—
tractie is, niet worden gemeten. Dit moge duidelijk worden uit de

toelichting die in het onderstaande wordt gegeven op de in dit onderzoek

beechouwde milieufaotoren,

1.2.2.1.

De pH bepaalt, welk deel van de opgeloste fosfaationen in de

H2P04—vorm verkeert. In het traject 4pH7 is dit het grootste deel.

De pH bepaalt tevens het gedrag van ijzerr, aluminium— en calcium—

fosfaten: bij een hoge pH wordt de concentratie van fosfaat in de oplos—
sing bepaaLt door precipi-tatie van calciumfosfaten, bij een lage pH door
het precipiteren van ijzer— en aluminiurafosfaten.

1.2.2.2. Vochtigheidsgraad en zuurstofgehalte van de grorni.

Meting hiervan is om twee redenen van belang: a) de invloed op de
oxidatietoestand van eventueel in de grond aariwezig ijzer.Hoe vochtiger
de grond, des te lager het zuurstofgehal-te en een des te gro-ter deel

van he-t aanwezige ijzer bevindt zich in de gereduceerde Fe2i.rorm.

Gereduceerd ijzer heeft waarschijnljjk een groter adsorbtieoppervak

waarvan een voor fosfaat bufferende werking uitgaat: ond.er anaerobe

condities worden uit een oplossing met een hoge fosfaatconcentratie

fosfaationen geadsorbeerd, aan een oplossing met een lage fosfaatcon—

centratie worden juist ionen afgegeven(patrick & Khalid 1974).

Geoxideerd. ijzer vorint zeer slecht oplosbare fosfaten. Samengevat;
Onder droge omstandigheden zal ale gevoig van de oxidatietoestand van
het ijzer een kleiner deel van het aanwezige fosfaat in oplossing

kunnen gaan dan onder natte omatandigheden, Koene & Veerman (1978)
vonden bij een onderzoek naar d.e bodem van vochtige hooilanden in het
Drentscha Aa—gebied inderdaad onder natte omstandigheden een positieve,
onder droge ometandigheden een negatieve correlatie tussen het ijzer—
gehalte en een maat voor beschikbaar fosfaat (P—water).

De tweede reden waarom meting van vochtigheid. en zuurstfgeha1te
van belang is, is b) de invloed op de mineralisatiesneiheid van de
organische stof, waarbij fosfaten vrijkomen. Een hoog zuurstofgehalte

bevorciert bij een niet te lage vochtigheid de mineralisatie. Ret plotse—
ling vochtig worden van een droge grond kan leiden tot een plotselinge
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piek in de mineralisatie. Zowel vochtigheidsgraad. en zuurstofgehalte op

zich, als de wisselingen daarin zijn dus van belang voor de hoeveelheid

fosf'aat, die in oplossing kan gaan.

1.2.2.3. het fosfaatfixatievermogen.

Een eigenschap van veel bodemtypen die door boeren in de portemonnee

goed is te voelen, is dat fosfaat dat aan de bodemoplossing wordt toege—

voerd, weer wordt vastgelegd. door adsorbtie, complexvorming en precipi—

tatie. Verantwoorclelijk hthervoor zijn organisohe verbindingen, in

basiech milieu Calcium en in zuur milieu aluminium en ijzer.

Bij een pH van hoger dan 4.5 en aanwezigheid van ijzer blijft de rol van

aluminium beperki tot het doorgeven van fosfaat aan ijzer: aluminium

legt fosfaat sneller vast, maar de stabiliteit van de verbinding met

ijzer is groter (Hesse 13i2).

1.2.2.4. ijzergehalte, aluminiumgehalte, organische stofgehalte,

cal ciumgehal te.

Het belang van bet meten van deze factoren is in het bovenstaande

reeds uiteengezet.(Het aluminiumgehalte werd niet bepaald.),

1.2.2.4. het relatieve belang van fosfaat voor de plantengroei.

Gezien de onzekerheid over de juiste wijze van bepaling van

fosfaat, en gezien d.e sterke onderlinge samenhang die kan bestaan

tussen milieufactoren die ieder afzonderlijk van belang zijn voor de

plantengroei (bijvoorbeeld: bij mineralisatie van organisohe stof komen

niet allen fosfaten, maar ook nitraten vrij), is bet van belang een idee

te krijgen over andere factoren, die van invloed. zijn op de onderzochte

vegetatie. De wellicht belangrijkste hiervan, stikstof, is helaas niet

bepaald. Wel is het kaliumgehalte bepaald.
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1 • 3 Ordinatiemethoderj:the.je.

1.3.1 Indirecte ordinatie of incUrecte gradintanalye.
De verschillende technieken voor indirecte ordinatie, hebben

vooI- en nadelen die voortvloeien uit de wiskundige vooronrlersteiijngen.

De e VOoronderstellingen Zijn lang niet altijd in overeenstemming met
de ard van de vegetatiegegevens. De technieken verschilien in de wijze
waa.xop ne verwantochap tussen vegetatieopnamen of soorten wordt berekend
en in do eisen die voor het verkrijgen van een betrouwbaar resul-taat
worden gesteld. aan de verneling en de vorm van de onderlinge relaties
van ie variabelen.

Oin op de vraag aan weike techniek de voorkeur moet worcion gegeven
een. antwoord. te kunnen geven,is er vergelijkend onderzoek gedaan door
GatxCh ea (1977) en Del Moral (1980). Hierbij werd gebruik gemaakt van
gesimuleerde— en veidgegevens. Resuitaten konden soms worden ver—
beterd door Eon eenduidig oordee]. is or echter
niet to geven.

De drie hierond.er genoemd.e en in dit onderzoek uitgevoerne technielcen

warefl volgens bovenstaand vergeiijkend onderzoek alien bruikbaar en
worden met bevredigend. resuitaat door verschiliende auteurs gebruikt.

1.3. 1.1 Polar Ordination (PoJ of Wisconsin CaiiliveOrdiriatjon.
Deze ordinatietechnjek vraagt weinig wiskundige vooronderstellingen

(Bray& Curtis 1957). Hij levert goeci bruikbare resultaten op vegetatie—
gegevens die in het stroomdallandschap zijn verzainelcj, vooral wanneer
een vierkantsworteltrsformatje wordt toegepast (oa Engbers & do Haan
1976) . Ook elders levert hij ekologisch zinvolle ordinatieassen,

maar wanneer er sprake is van een hoge bèta—diversj-teit of wanneer
er sterk afwijkende opnaJnen in do gegevens voorkomen, dan speelt het
toeval een te grote rol bij de keuze van de 'endpoin-t'-.opnamen waarop
de ordinatie wordt gebaseercj (Gauch ea 1977) o Een nadeel kan teveng
zijn dat slechts eon beperkt (in het aigemeen drie) aantal assen kan
worcien getrokken.
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1.3.1.2. Principale Componenten Analyse (PCA).

Deze methode is afgeleid van Pactoranalyse, maar stelt in tegen—

stelling daarmee geen eisen aan de verdeling van de variabelen en aan

de onafhankelijkheid. van de onderliggende invloedsfactoren.(Orloci

19 75).

Een nadeel van PCA is de vervorming van de ordinatieas ten opzichte

van de invloedsfactor die hij voorstelt,als de relaties tussen de

variabelen niet lineair zijn of als er sterk afwijkencle opnames of

opnamefouten zijn (Gauch 1977). Standaardisatie of vierkantswortel—

transformatie van de gegevens geeft een aanzienlijke verbetering, met

name cle dubbele standaardisatie van Bray & Curtis (1957) (Gauch 1977,

Noy— Meir 1975).

Bij het onderzoek van de vakgroep plantenoecologie is deze

methode enkele keren met succes toegepast (wailage 1974, Engbers &

de Haan 1976).

1.3.1.3. Reciprocal Averaging (RA).

Deze techniek werd door Hill (1973) geintrocluceerd in de vegetatie—

kunde. Gauch (1977) vergeleek hem op grond van gesimuleerde gegevens

met andere technieken. Reciprocal Averaging gaf de variatie, die aan

de gege7ens ten grondsiag lag, het beste dwz met de minste vervorming

weer.

De gevoeligheid van RA voor een hoge bèta—diversiteit of voor

sterk afwijkende opnames bleek gering.

De gunstige eigenschappen van RA kwamen vooral tot uiting bij de

aanwezigheid van een overheersende milieufactor. Deze werdgoed

weergegeven in de eerste ordinatieas. In tweede en hogere assen bleken

echter vaak wel d.egelijk betekenisloze vervormingen, voortkomend uit

lagere assen, op te treden('ArcI._€ffec').

Austin (1976) wees. erop dat RA minder mooie resultaten opleverd.e

wanneer de verdeling van de variabelen anders was dan de door Gauch

gebruikte symmetrisohe Gauss—verdeling.
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1.3.2. Directe ordinatie of directe gradintana1yse.

Als er. sprake is van een goed meetbare milieufactor die een

belangrijk deel van de variatie in de vegetatie veroorzaakt, dan is

het mogelijk directe gradintana1yse toe te passen. Whittaker (i96'

verkreeg klokvormige frequen-tiecurves door de frequentie van boom—

soorten grafisch uit te zetten tegen de hoogte van.de groeiplaats.

Een meer geavanceerde techniek, ontwikkeld door Whittaker (1973)

is het construeren van een gradint door soorten in te delen in

oecologische groepen op. grond. van hun irnportan-tie langs ean bepaalde

gemeten milieugradint. De te analy-seren gradinit bestaai dan niet meer

uit een reeks gemeten milieugegevens (bijvoorbeeld: fosfaatgehaltes)

inaar uit een reeks importantiewaard.en van soorten die een bepaalde

plaats lijken in te nemen langs de gemeten milieugradint.

Een gevaar van deze techniek is, dat zij gemakkelijk leidt tot

Icringredenaties. Een voordeel kan zijn, dat cia verdeling van cia aldus
opgestelde gradint beter overeenkomt met de vegeta-tie.
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HOOFDSTUK 2 : ONDERZOEKSGEBIED EN METIIODEN

Keuze van het onderzoeksgebied.

In 1972 werden door Scbotsman (1973) in een aantal peroelen in

het stroomdallandsohap "Drentsche Aatt permanente kwadraten (pq's)

van 2x2 m gelegd. De perce]Ln versohillen in bodemtype en in aantal

jaren dat er reeds versohralend beheer wordt toegepast. De voor het

huidige onclerzoek benod:igde variatie in vegetatie leek in de peroelen

voldoende aanwezig. Door de aanwezigheid van pq's is een nauwkeurige

plaatsgebonden beschrijving mogelijk van vegetatie en bodemfactoren.

Er zijn van deze pq's gegevens over bodem en vegetatie verzameld door

Schotsman (1973), zeevalicing (1974), Wallage (1974) en Rohof (1978).

Met behulp van een orinterende fosfaatbepaling werden voor het onder—

zoek 35 pq's, verdeeld over 5 percelen, geselecteerd waarin voldoende

variatie in fosfaatgehalte was vertegenwoordigd: gehaltes van 1 tot

16 mg P205/100 g droge grond, bepaald volgens de methode P—AL (zieJ3).

De perceelnummers zijn vermeld in tabel 2.1.1. De ligging van de

percelen is aangegeven in figuur 2.1.1, die van de pq's in de peroelen

in figuur 2.1.2.

tabel 2.1.1: onderzochte percelen

)erceelnr. pq.nr. verschralend beheer grondsoort
sinds

44 1—9 1967 venig

431 0—6 1971 venig

Burvollen B1—B5 voor 1950 zandig
re servaat

854 1—8 1966 zand.ig

463 1—11,alleen de 1972 zandig
oneven nrs.

2.2 Bemonstering van de vegetatie.

De vegetatie in de pq!s werd opgenomen volgens de door Londo

(I95) gewijzigde schattingeme-thode van Braun— Blanquet.

De aldus verkregen vegetatiegegevens kunnen zowel kiassiek als numeriek

worden verwerkt.
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2.3 Bemonstering van de bodem.

2.3.1. voor •een orientorend.e bepaling van het fosfaatgehalte.

Per perceel werden op 7—5—1979 met behulp van een gutsboor drie

grondmonsters genomen, elk bestaand.e uit 5 steken grond. van de bovenste

20 cm van do bodem. Do grond werd. behandeid ale ond.er 2.3.2.

2.3.2. voor de overige bepalingen, uitgezonderd die welke onder 2.3.3

worden vermeld.

Tijd.en een periode van enkele d.agen droog weer werd. op 7—9—1979

van alle pq's een grondmonster genomen. Van én pq per perceel, met

uitzondering van perceel 854, werden wee grondmonsters genomen (2.3.4).

Alleen de bovenste 0—20 cm van de bodem werd bemonsterd.

De samenstelling van hot grondmonoter was ale volgt:

ongeveer 25 steken met een guteboor verspreid in hot pq, en ongoveer

25 steken met eon gutoboor ongeveer 0.5 meter buiten hot pq in een"op

hot oog gelijke'vegetatie.

Do grond word gedurende twee dagen bewaard in afgesloten zakken bij
0

4 C, vervolgens ontclaan van plantaarclige en dierlijke ongereohtigheden,

aan d.e lucht gedroogd bij
350

C, gemalen tot op mm korrelgrootte en in

eenplastic zakje bewaard. Voor gobruik werd. de..grond nagedroogd. bij

35° C en eventueel in een exsiccator bewaard.

2.3.3. voor bepaling van het porinvolume, het vochtgehalte on het

organieche stof gehalte.

Op 7—9—1979 werd. op ongeveer 0.5 meter naast ieder pq "jn een"op

hot oog gelijke vegetatie een piag uitgestogen van 30 cm3.

Midden ult de zijviakken van do plag werden:meteen steekring twee

grondmonsters van 100 ci gestoken. De steekringen met grond. werden in

veidvochtige toestand naar hot laboratorium vervoerd.

2.3.4. Controle op de methode van grondbemonstering.

Slechts de •bovenste 20 cm van de bod.em word bemonsterd, omdat zich

in cleze laag volgens Rohof (1978) 90 % of meer van de wortels bevindt.

Van onkele pq's werdon ti,ree grondinonsters genomen waarvan het fosfaat—

gehalte word vergeleken met de methode P—AL ( omdat do ruimte—

iijke variatie in fosfaatgehalte groot kan zijn (Troeletra 98O ).

Ret resultaat is vermeid in tabel 2.3.4. Do verachillen binnen een pq

zijn klein genoeg om aan te nemen dat eon grondmonster een representa—

tief gemiddelde geeft van de heterogeniteit binnen een pq.
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tabel 2.3.4; fosfaatgehalte volgens P—AL (mg P 0 / 100 g droge grond)
van twee grondmonsters van hetze1d pq.

Derceelnr. pg.nr. fosfaatgehalte

424 1 5.3 4.8

431 3 37.9 :39.3
burgvollen B3 0 0

854 — — —

463 5 29.5 27.2

2.4 Bepaling van milieufactoren.

2.4.1. Porinvo1ume en vochteha1te.

Het gewicht van ean steekring gevuld. met grond ward bepaald in

veldvoohtige toestand, verzadigd. met water en na drogen bij 1050 C

Hieuit werci het porinvo1ume berekend. en hat perceatage van liet

porinvo1ume dat in verschillende vochtigheidstoestand met lucht dan

wel water gevuld is (voorschrift praktikumhandleid.ing bodemkunde 1978).

2.4.2. Gewichtspercentage organische stof.

Ben hoeveelheid grond uit een steekring ward. gewogen na drogen bij

105° C en ma enkele uren gloeien bij 950° C. Het percentage gewichts—

verlies werd zonder correctie op ontwijken van 002 beschouwd ala het

gewiohtspercentage organisohe stof(r r-& tQ.

2.4.3. Zuurstofdiffusiepotentiaal.

In samenwerking met d.e heer Wiersum werd volgens een op het

natituut voor Bodemvruchtbaarheid.sonderzoek ontwikkeld.e method.e de

zuurstofdiffusiepotentiaal van de grond in situ gemeten. Hierbij ward. de

weerstand. van de groni gemeten met behuip van een platina— en kalomel—

elektrode bij een spanning van 0.8 V, de ontleedspanning van molskiUaire

zuurstof.

2.4.4. Grondwaterstand.

Br is gebruik gemaakt van 2—wekelijkse grondwaterstandsmetingen uit

de periode mei— oktober van de jaren 1976— 1979, verzameld door Rohof

(1978) en de Vries (mond. med.). Van de pq's waarvan geen grondwater—

gegevens bekend waren, is de grondwaterstand gextrapoleerd uit de

overige gegevens.

De flu volgende bepalingen werden, tenzij anders vermeld, in duplo

uitgevoed
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2.4.5. Kaliumgehalte.
De grond word. gextraheerd door destructie met een mengsel van

1I2S04 RN03 en ROb4 in eon verhouding van 4 : 6 : 0.25 (totaaldestructie.

-crolgens voorschrift van hot lab. voor plantenoecologie).

In hat destruaat werd het kaliumgehalte bepaald door ht meten van de

a,tomaire absorbtie bij Gnm en uitgedrukt in mg K/g droge grond.

(voorschrif-t lab. voor plantenoecologie).

2.4.6. Oalciumgehalte.

Do cabciumooncentratie van hot destruaat verkregen abs onderj,4.5.

-werdbepaald door het meten van de atomaire absorbtie bij 1q23 nm en

uitgedrukt in mg Ca/g droge gron.

Z.4.6. IJzergehalte.
Het totale ijzergehalte werd. bepaald door de ijzerconcentratie te

bepalen in het destruaat verkregen als onder 2.4.5. Hiertoe.;wer& het

destruaat gekleurd met KONS in zuur milieu en de gevormde kleur geaeten

bij 510 nm. Do gevonden waarde werd uitged.rukt in mg ijzer/g droge grond

(kleuring volgens voorschrift van het lab. voor plantenoecobogie).

2.4.7. Gehalte aan uitwisselbaarijzer.

De grond werd gextraheerd met neutraal 1 N Ammoniumacetaat volgens

de"srielle methode" (voorschrif-t lab. voor pl.oec.). De ijzerconcentratie

in hat extract word bepaald. als ond.er.4.6,uitgedrukt in mg Fe/g droge

grond en zonder correotie voor opbosbaar ijzer beschouwd abs het gehalte

aan uitwisselbaar ijzer.

2.4.8. j.
Do pH van d.e gedroogde grond. word gemeten na suspensie in wateren

opnieuw na toevoeging van eon voorgeschreven hoeveelheid. 0.1 N KC1.

(voorschrift lab. voor p1. oec.)

2.4.9. Do kleurreaktie op fosfaat.

Om hot fosfaatgehalte van de grond to bepalen, zijn versohillende

method.es gebruikt. Do kleurreaktie op fosfaat in het grondextrat is

steeds dezelfde en gelijk aan het voorsohrift van het lab. voor pl.oec.,

met uitzondoring van do extraotiemethode P—EDTA. Voor doze method.e is de

rnengverhouding van de reagentia voor d.e kleurreaktie gewijzigd volgens

Alexander & Robertson ( 1972), omdat EDTA interferoer-t met deze reagentia.
Ret uitvoeron van de kleurreaktie verliep als volgt:
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gelijke hoeveelheden kleurreagens en gefilterd extract wercien samen—

gevoegci,. gesohud en na minimaal 30 minuten tot maximaal 5 uur werd

de gevormde kleur gemeten bij 882 nm. De gevonden waarde werd. uitgedrukt

in mg d.roge grond.

De samenstelling van het kleurreagens was als volgt:

Reagentia hoeveelheid per liter kleurreagens

EDTA—extractie overige extracties

5 N H2S04 600 ml 150 ml

ammoniummolybdaat 250 ml 50 ml
(40 g/liter)

K—antimonyltartraat 100 ml 15 ml

(2.74 g/liter

water 50 ml 785 ml

ascorbinezuur 7.5 g 1.5 g

2.4.10. Totaal fosfaat. (P—tot)

r)e grond werd. gextraheerd door d.estructie als beschreven onder

2.4.5. In het destruaat werd de fosfaatconoentratie bepaald als beschre—

yen onder Z.4.9 (voorschrift lab. voor pl.oec).

2.4.11. Organisch fosfaat. (P—org)

r is gekozen voor de gloei/extractiemethode van Saunders &

Williams (1955): 2 gram grond. werd afgewogen en gedurende 1 uur :

gegloeid bij 5500 0. en ander monster van 2 gram werd. afgewogen en niet

gegloeid. Beide monsters werden gextraheerd door overnacht schudden met

100 ml 0.2 N H2S04 in een schudwaterbad van 20° 0. De fosfaatconcentra—

tie in het extract werd. bepaald. als onderZ.4.9.

Het verechil in fosfaatgehalte tussen een gegloeid en een overeenkom—

stig niet gegloeid monster werd beschouwd als het gehalte aan organisch

gebonden fosfaat,

2.4.12. Anorganisch fosfaat. (P-anorg)

De hoeveelheid. anorganisch gebonden fosfaat werd berekend als het

verschil tussen P—tot en P—org.

2.4.13. Voor planten beschikbaar fosfaat.

Met behuip van eprakt.ktimhndleiding vaxHdub e. (i976)'en

Walmsley & ornforth (i973) werden de volgende fosfaatextractiemethodes

uitgevoerd, die gelden als een maat voor het voor planten beschikbare

fosfaat.



2.4.13.i. Extractje met amrnoniumlactaat/azjjnzuur (P—AL)

De gebruikte methode wordt beschreven in een voorschrjft van het
lab. voor pl.oec. De methode is ontwikkeld door gner e.a.(i955).
7..4.13.2. Extractie met EDTA. (P—EDTA)

De methode wordt beschreven door Alexander & Robertson (1972) en is
als vo].gt uitgevoerd: 100 g' grond werd afgewogen en gedurende 1 uur in
ee schudwaterbad van 200 C gextraheerd met 20 ml 5mM Na2—EDTA. De
fosfaatconcentratje in het extract werd na filtra-tie bepaald ale onder
t4. 9.
2.4.13.3. Extractie met kaliumfluoride. (P—KF)

Do gebruikte inethode wordt beschreven door Bray & Kurtz (1945).
Ret door deze auteurs voorgeschreven reagens is ammoniumfluorjde. In
dit onderzoek is in plaats daarvan kaliumfluoride gebruikt, omdat
amnonjumfluorjde niet ter beschikking was. De procedure was ais volgt:
1 g grond werd afgewogen en gedurende 1 minuut geschud met een extrac—
tie midde]. dat ale volgt was samenges-teld: in een totaalvoiume van 500
ml (water ale oplosmid-lel), 15 ml 1M KF—oplossing en 25 ml o.5 M HC1.
Na affiltra-tje word I ml extract gepipet-teerd bij 4 ml 2.4 % boorzuur—
oplossing. Van di-t inengeel werd. de fosfaatconcentratje bepaald ale
b oven.

24. 13.4. Extractie met Na HCO3. (P—NaRCO3, Olsen —p)
De gebruikte methode wordt beschreven door Olsen ea (1954) en is

als volgt uitgevoerd: 2.5.g grond word afgewogen en na toevoeging van

00.4 g nor,edurende 30 mm geechud in een schudwa-terbad van 20 C.(öio.5 M NaHCO3_opiossjng die m.b.v. NaOH op een pH van 8.5 was
\gebracht.
Na filtratie word 2 ml extract verdund met 3 ml verdunningsmiddel, dat
ale volg-t was samengesteld: per liter verdunnungsmjddel O.1ymaal rn],

5 N H2s04, waarin y = de hoeveelhejd 5 N H2S04 benodigd om in 10 ml
extractiemjddej. de gele kleur, veroorzaakt door enkeletdruppeis
p—nitrofenol (i mg/mi), te la-ten verdwijnen, Kort gezegd: hetvextract
word. aangezuurd opdat do pH van het kleurreagens niet bernvloed zou
worden door reaktie met NaHCO3. Door titratie word de hoeveelheid zuur
bepaald, die hiertoe juist voldoende is. Vervolgene werd in het verdundeextract de fosfaatconcentratie bepaald als beschreven onder .4.1O.
NB. Bij deze methode kan do "diluter" niet worden gebruikt. Ret ontwijken
van CO2 bij het ontleder-i van het carbonaat belemmert de working van
dit apparaa-t.



Z.4.13.5. xtractie met water. (P—water)

Do extraciie met water is uitgevoerd ale onderdeel van een

experiment ter bepaling van het fosfaatfixatievermogen. Hierbij is

afgeweken van de op het lab. voor pl.oec. gebruikeli,ke methôde ter

bepaling van do P—water waarde. De gevolgde procedure wordt beschroven
onder.4.14. De aangegeven waarden zijn het resultaat van slechts n

bepal ing.

2.4.14. Hot fosfaatfixatievormogen. (P—verdeling, log_a en

De mate waarin cle grond toegevoegd. fosfaat vastlegt werd bepaald

volgens Houba & van Scouwenburg (1976) : 2.5 g grand word afgewogen en

gedurende 22 uur in een schudwaterbad bij 200 in gesloten erlenmeyers

geincubeerd in 100 ml van enkele van de volgende oplossingen:

0, 5, 10, 15, 20, 30, 40 ppm P205 in water. Na filtratie werd do hoeveel—

held fosfaat in het extract bepaald volgens 2.4.9.

De gevonden hoeveelheid na incubatie in 0 ppm fosfaat werd beschouwd

als de P—water waarde.

De fosfaatfixatieoapaoitoit word op drio manieren uitgedrukt:

a. P—vordoli.ng = 1 — (do hoevoelhoid fosfaat die moet worden toegevoegd

om 5 % van de toegevoogdo hoeveelhoid torug to vinden in de oplossing)

Doze waardo werd geechat door het teruggovonden fosfaat grafiech uit

to zetten tegon hot toeroegde fosfaat en oventueel to expoloren.

De verkregen kroinmo was niet lineair.

b."loga9 en "b': constanten in de FreuncUich—isotherm (Larsen 1967):

log x = log a b' log C

x = do hoeveelheid toegevoegd fosfaat die niet wordt
teruggevonden

c = de hoeveelheid fosfaat in do oplossing na afloop van
do incubatieperiode

"log a" en "b" worden berekend uit de regressie van do gevondon waarden

van x on c op d.e rechte lijn van do vorrn log x = log a *b log a.

In het resultaat wordt aangegeven of de regressiecofficient signi-

ficant was.

Bovengenoemde manieren am do fosfaatfixatiecapaciteit uit te

drukken werden verkozen boven de berekeningswijze van Houba en van

Schouwenburg, die onbruikbaar is am grond.monsters onderling to

vergelijkon wanneer slechts over een beperkt aantal meetpunten beschikt

kan warden.



2.5 Ordinatiemethocles.

Alle berekeningen zijn uitgevoerd met de hulp van de Cyber 170

van het rekencentrum te Groningen met gebruikmaking van bestaande
nater te noemen OomputerprogrnmLs.
2.5.1. Wisconsin Comparative Ordination of Polar Ordination.

Er is uitgegaan van een bedekkingsmatrix met 35 opnames als
indivjduen en 90 soorten als attributen.

De berekening is uitgevoerd met de PLOEC—programma's DISTAN en
ORDIN (INHOTJD '80). De bedekkingsgegevens volgens Londo werden
getransformeer tot het integergedeelte van hun vierkantswortel.

De distantie tussen de opnames ward berekend mbv de kwantitatjeve vorm van
±'ormule van Soerensen, waarbij de dissimiLarjteit tussen twee opnames
I en j gelijk is aan 100 — verwantschap S(i,j).(=% dissimilarity),

Uigaande van de verkregen distantiematrix werden drie ord.inatieassen
getrokken.

Voor eeri nadere uiteenze-ttjng van de werkwijze wordt verwezen naar
Fresco (1980)

2.5.2. Principale Componenten Analyse.

Uitgangsmateriaal was een bedekkingsmatrjx van 35 opnames en 90
soorten. iDe bedekkingsgegevens werden op viér manieren getrarisforrnee
— niet getransformeerd
— dubbel gestandaardieer (Bray—Curtis 1957)
— getransformeer tot het integergecjeelte van hun vierkantswortej.
— getransformeerd tot hun rangnummer (Spearmantransformatie)

De berekening van de ordinatieassen is uitgevoerci met behuip van
hat statistisch pakket WSSP van het rekencentrum te Groningen.

iDe berekening geschiedt op grond van de correlaties tussen de soorten.
Sen nadere uiteenzetting is te vinden in Fresco (1980) en in Orloci (1975).
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2.5.3. Reciprocal Averaging.

Uitgangsmateriaal was de bedekkingematrix van 35 opnames en 90

planten. De bedekkingsgegevens werden ongetransformeerd, dubbelgestan—

daardiseerd. of getransformeerd. tot het integergedeelte van hun vier—

kantswortel verwerkt. -

Voor het berekenen van de ordinatieassen werci gebruik gemaakt van

een voor de Cyber 170 gemod.ificeercl Fortran—programma van Louppen uit

Nymegen.Een afdruk van het programma is te vinden in bijlage 1.

Met behuip van Reciprocal Averaging kunnen net als met Principale

Componentenanalyse zoveel ordinatieassen worden getrokken als nod.ig is

om de totale variatie in de bedekkingsmatrix te verkiaren.

Een ordina.tieas wordt berekend door een iteratieve berekening van

de kolom— en de rijvector waaruit de ordinatieas (=factor, =eigenvec—

tor) bestaat. De kolomvector wordt in eerste instantie willekeurig

gekozen. Daarna worden de vectoren in de iteratieve berekening steeds

vervangen door nieuwe: eerst wordt uit bedekkingsmatrix (algemener:

importantiematrix) en kolomvector een rijvector berekend, waarna de

rijvector en d.ezelfde bedekkingsmatrix word.en gebruikt om de kolom—

vector opnieuw te berekenen. De nieuwe kolomvector wordt dan weer

gebruikt om een nieuwe rijvector te berekenen (hou vol, straks komt er

een rekenvoorbeeld). Na een aantal herhalingen zijn de kolom— en de

rijvector zodanig op elkaar afgestemd, dat ze bij verder rekenen niet

meer verand.eren. Nu vormen ze samen de eerste ordinatieas. Na af trek

van de zuivere matrix behorende bij deze as kan de procedure worden

herhaald voor het trekken van de volgende as.



Recenvoorbeelci Reciprocal Averaging.

In tabel 2.5.3 word.en d.e berekeningen uitgevoerd. op een presentie—

matrix
( 1 = soort komt voor, 0 = soort komt niet voor) van 8 soorten (j)

in6 opnamen (i) . De elementen van cle matrix kunnen worcien benoemd. met

x • Kolom I is cle willekeurig gekozen kolomvector met elementen

De elementen r. van rijvector I kunnen flu worden berekenci volgens:

6

(x.. €k.)
1= 13 1r.

=j=Xjj

Vevolgens kunnen de elementen van kolomvector II worcien berekend

voJ.gens:

r.)

Indien nodig (als het niet automa-tisch het geval is) worden d.e vectoren
tussentijds gestandariseerd. van 0 — 100

Dii rekenproces worcit herhaald. tot de vectoren niet meer veranderen

in dit voorbeeld. bij kolomvector XII (opname—orciinatieas) en bij

rijvec-tor XI (bijbehorende soorts—ordinatleas)

tabel 2.5.3 rekenvoorbeelci Reciprocal Averaging, ontleend.
aan Hill (1973)
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2.5.4. Directe ordinatie.

De procedure van het maken van een directe ordinatieas die

de factor fosfaat voorstelt, wordt uiteengezet in hoofdstuk 3.3.

Bij het s,rnnste11en van een zo'n as is gebruik gemaakt van

het fosfaatindicatiegetal van Kruyne en de Vries (1963). Dezen

bepaalden de fosfaatbeschikbaarheid. van een groo-t aantal landbouw—

gronden met behuip van extractie met oitroenzuur. Op grond van het

voorkomen van soorten op deze gronden werd aan een aantal soorten

een fosfaatindicatiegetal toegekend op een schaal van —100 (fosfaat—

arm) t • 100 (fosfaatrijk). De soorten werden hiertoe beoordeeld.

op bovengrondse biomassa, dominantie of frequentie per bodemtype.

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van het indicatiegetal

op grond van d.e frequentie van de soort.

2.6. Multipele regressie.

Voor het uitvoeren van multipole regressie is gebruik gemaakt

van het programma Regression van hot statistiech pakket WESP van het

rekencentrum te Groningon.
Met multipele regressie kunnen vergelijkingen warden opgelost

van de vorm

y = a0 -- a1x1 - a2x2 .-- .... - ax
waarin yi = een te verkiaren variabele, bijvoorbeeld. het resultaat

van eon fosfaatbeschikbaarheidsbepaling of de bedekking
van een soort

eent verkiarende variabele, bijvoorbeeld een milieuvariabele
die de beshikbaarheid. van fosfaat beperkt

a0= een constante

a1= de regressiecofficient, hot gewicht dat aan een
verkiarende variabele wordt toegekend om de te verkiaren
variabele te schatten.

De betrouwbaarheicl van 1e berekencle regressiecofficient is afhankelijk

van:

1) de vorm van het verband. tussen do te verkiaren en de verkiarende

variabelen. De berekening veroncierstelt een lineair verbanci.

2) de correlatie tussen de verkiarencte variabelen.

Wanneer een van deze variabelen een perfecte lineaire functie is van

een anclere, is cle berekening van regressiecofficienten onmogelijk.

Roge onclerlinge correlaties leiden tot een moeilijk interpreteerbaar

re sul taat.
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HOOFDSTUK 3 : RESULTATN

3.1 Vegetatie

Een lijst van opnamen (volgens Londo 75) wordt gegeven in tabel 3.1.1

De plantensoorten zijn genummerd. van 1—90 en de p.q. Th van 1—35

Voor een kenschetsing van cie vegetatie, wordenvegetatie—eenheden
tot verbondsniveau en keniiierkende soorten genoemd. in tabel 3. 1 • 2

( volgens systheem Ever-ts & de Vries 1980 ) • Soorten die slechts

in n of twee pq's voorkwamen worden in het vervolg niet genoemd.

tabel 3.12 vegetatie—eenheden.tot verbondsniveau . -

Kiasse Molinio—Arrhenateretea in alle opnainen met ale kensoorten:

Festuca rubra, F. pratensis, Holcus lanatus, Ranunculus acria,

Plantago lanceolata, Rumex acetosa, Cerastiunt holosteodesen

Cardainine pratensis, en met ala begeleiders:
Poa trivialis, P. pratensis, Cynosurus cristatus, Ranunculus repens

Taraxacum spec. , Trifolium repens en Ajuga reptans.

Orde Molinietalia in cle percelen 424, 431,(beide Taarloae Diep)

d Burgvollen (B),en de natte p.q. s van 463 en 854

Kensoorten: Juncus effusus,Cirsiuin palustre,

Lotus uliginosus, Filipendula ulmaria, Equisetum palustre,

Rhinanthus serotinusen Lythruiu salicaria. Differentierende

soorten: Equisetum fluviatile, Ajuga reptans, Carex nigra. en

Galium palustre.

Verbond Caithion palustris in de percelen 424, 431 en de nattepq. s

van 463 en 854. Kensoorten: Caitha palustris, Crepia paludosa,

Lychnia flos—cuculi en Myosotis soorpioides.
Verbond. Juncion acutiflori in de Burgvollen. Kensoorten:

Juncus subuliflorus en J. acutiflorus.

Orde Arrhenatheretalia in alle percelen enigszins aanwezig, vooral

de droge p.q. 's enid.ie op cle oeverwal. Kensoortén:

Bromus mollis, Dactylis glomerata, Bellis perennis, Trifolium

dubium, Stellaria graminea, Veronica chamaedrys.

Verbond Cynosurion crystati vooral in de percelen 854 en 463. Kensoorten:

Leontodon autumnalisen Bellis perennis. T)ifferentirend:

Lolium perenne, Plantago major, Prifolium repenseri Luzula campestris

Verboncl Arrhenatherion elatioris vooral inde percelen 424 en 431.

Kensoorten: Anthriscus sylvstris, Phyteuma nigrum en Veronica

chamaed.rys. Differentirenct: Glyceria maxima, Filipendula

ulmaria en Glechoma hederacea.
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3. 2. Nilieuvariabelen.

3.2.1 Bepa1g van fosfaatgehaltesen het fosfaatfixerend vermogen.

In tabel 3.2.1 worden de resultaten van de verschillende bepa—

lingen van het fosfaatgehalte en het fosfaatfixerend vermogen vermeld.

Op de betrouwbaarheid van deze bepalingen is het volgende aan te

rnerken: i) het gehalte aan organisch fosfaat van pq 424,-i is hoger dan

het gehalte aan totaal fosfaat. Pq 431—i lijkt in het geheel geen

organisch gebonden fosfaat te bevatten. Deze afwijkingen zijn vermoede—

lijk veroorzaakt door het niet goed vermengen van het grondmonster bij

het afwegen.

2) de waarden voor het gehalte aan door water extraheerbaar

fosfaat (P—water) zijn gebaseerci op slechts meetpunt van een op

het lab. voor plantenoecologie niet gebruikelijke bepalingsmethode,

3) de waarden van de duplo's van de bepalingen lagen i.h.a.

dicht genoeg bij elkaar om weergave door een gemiddelde te rechtvaar—

digen. Het resultaat van de extractie met kaliumfluoride vertoonde in

de twee series bepalingen een systematisch verschil, dat toegeschreven

kan worden aan verschillend.e temperatuur tijdens de extractie.

3.2.2 Bepaling van milieufaotoren met uitzondering van fosfaat.

Tabel 3.2.1 toont de resultaten van de bepaling van de overige

milieufactoren. In de tabel zijn geen gegevens opgenomen over:

i) het porinvolume en de vochtigheidsgraad van de gTond,omdat

de bepalingsmethode onbetrouwbaar werd geacht. Door het met een steek—

ring bemonsteren van slappe waterige veengronci met houtige wortelstok—

ken werd. de grond teveel verstoord. Bovendien werd van de verkregen

gegevens geen enkele significante correlatie gevonden met andere

milieufactoren of met soor-tsbedekkingen.

2) de zuuratofcliffusiepotentj;aal van de grand, omdat de verkregen

waarden dermate tegenstrijdig waren met de te verwachten giedelijke

afname van de zuurstofdiffusie met toeriemende diepte, dat aangenomen

werd dat niet nader te karakteriseren chemisehe processen plaatsvonden

aan de elektrodes. Misechien was de overmaat ijzer in de grond hier

debet aan.

Het gevonden organieche stofgehalte komt niet overeen met de

uiterlijke venigheid vna de grond. De grens tussen zandig en venig
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ligt bij een organische stofgehalte van 20 %, zociat volgens dit

oriterium do peroelen 424 en 431 geen venige percelen zouden zijn,

in tegenstelling tot do bevind.ingen van Schotsman (1973) en Rohof

(1978) en tot eigen visuele waarneming. De oorzaak van het te laag

uitgevallen organische stofgehalte kan liggen in het gebruik van

ongernalen grond.

Van cle verzamelrie grorraterstandsgegeVenS zijn cle gegevens van het jaar

1977 gebruikt, omdat dit jaar cloorgaat voor een jaar met een gemiddelde

hoeveelheid neersiag.

Tevens zijn de gegevens van het jaar 1976 opgenomen, een jaar dat ale

extreem droog de geechiedenis is ingegaan.

Vergelijking van de grondwaterstandsgegevefls van deze twee jaren geeft

een indicatie van de neiging tot uitdrogen van de grond en misechien ook

van de wisselvalligheict van do grondwaterstand gedurende het seizoen.

In hoof dstuk 3.5 zal het versohil in grondwaterstanct van cteze jaren worden

gebruikt. Deze variabele is niet gecorreleerd met de gewone grondwaterstand

en kan als onafhankelijke uitdrogingsvariabele worden gebruikt.

Deze variabele krijgt do hoogste waarde in het Burgvollenreservaat en cie

laagste bij de eerste pq's van perceel 463 van de strengen, waar de gront-i

permanent d.roog is.

3.2.3Vergelijking van cle gemeten milleuvariabelen.

In hot algemeen is ongeveer evenveel of meer organiech gebonden

dan anorganisch gebonden fosfaat aanwezig.

De fosfaatextractiemethodes P—AL en P—EDTA onttrekken ongeveer

1/20e deel van het totaalgehalte aan fosfaat aan do grond.

Do methodes P—KF en P—NaHCO3 otrekken mninder, ni oveer 1/6c.dee1,

P—water nog minder, slechts ongeveer 1/l000e deel. Figuur 3.2.3a

laat zien dat de verechullencle extractiemethodes onderling hoog

gecorreleerd zijn, at erop wijst dat de verschillende extractie—

methodes, ondanks bet verschil in gextraheerde hoeveelheid, voor een

aanzienlijk deel ctozelfde fosfaatverbindingen aanspreken.

In fig. 3.2.3b is to zien dat alle exiractiemethodes negatief

gecorreleerd zijn met de fosfaatfixa-tie. P—KF en P—water zijn dit hot

sterket. Bij beschouwing van de correlatie van de extractiemethodes

en de fosfaatfixatie met overige milieuvariabelen (fig 3.2.3b en c)

valt op dat P—KB' en P—water inderdaad do meeste overeenkomet vertonen



fig. 3.2.3: correlaties c 1000 tussen de vesohillende milieuvarjabelen.
N.E.de omcirkelde waarden geven aan waar de spearman—rangcor—relatie significant en aanmerkelijk hoger is dan de gewonecorre1atie. dCAJQ af2 or e&v- QWVi (t.'tecr vLoou,d.significantiedrempel: r = .331, oversohrijdingskans 0.05
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met de fosfaatfixatie, wat betreft de afwezigheid van een correlatthe

met de pH en de aanwezigheid van een correlatie met de gemiddelde

grondwaterstand. in de jaren 1976 en '77 en met hot organische

stofgehal te.

Figuurtje 3.2.3d. toont dat de verochillende getallen waarin de

fosfaatfixatie is uitgedrukt, overeenkomot vertonen. In het vervoig

wordt log a gebruikt als maat voor de fosfaatfixatie, ten eerste

omdat het verband. van deze maat met cle avenge milieuvaniabelen het

meest nechtlijnig is, ten tweede omdat het in ccmbinâtie met b een

coiirantemat is, aaraan.b zelfstandig weinig lijkt Mj to dragen.

De vaniabelen die de beschikbaarheid van fosfaat in de bodem

zouden kunnen bepalen, zijn door eon netwerk van correlaties met

elkaar verbonden (fig 3.2.3e). Dit levert problemen op bij het

bepalen van de invloed van deze factoren, zoals zal blijken in

hoofdstuk 3.5.2.

Er zijn ±ÔI groepen variabelen aan te wijzen waarvan do correlatie

binnende groep hoger is dan .7:

— Calcium, organische stof en organisch fosfaat

— organische stof, organisch fosfaat en uitwisselbaar ijzer

— Calcium en totaal fosfaat

— totaal fosfaat en anoganisch fosfaat

De eerste twee groepen zouden wel eens kunnen samenhangen met humus—

complexen in do bodem. Dat hot twee afzonderlijke groepen zijn ondanks

do toch ook sterke correlatie tussn Calcium en uitwisselbaar ijzer,

wordt aannemelijk gemaakt door het felt dat de partile correlatie

tussen Calcium en ijzer ver beneden de significantiectrempel zakt wanneer

organische stof constant worcit gehouden.

Hetzelfde geldt voor anorganisch fosfaat en Calcium wanneer totaal

fosfaat constant worit gehouden.
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3.2.4. Seizoensafhankeiijltheid van het fosfaatgehalte.

Alle grondrnonsters zijn op dezeifde dag genomen zodat geen

rekening is gehouden met de seizoensafhankeiijltheid van cle fosfaat—
beschikbaarheicl. Troelstra (1980) vond op duinzandgronden een seizoens—

afhankeiijkheid van de fosfaatbeschilthaarhejd die afhankeiijk was van de

locatie en van de gebruik-te bepalingsmethode. Andic (1971) vond eveneens

een seizoensafhankelijkheid van de beschikbaarheid van fosfaat (bepaaid

volgens P—AL, waarvan cie sterkte en de richting samen leken te hangen met

het vegetatietype.

Verge.iijking van de resuitaten van do orinterende bepaling van het

fosfaatgehaite in mei en van de bepaling in september geeft aan dat het

fosfaatgehaite in september in alie percelen behalve perceel 463
lager is dan in mel. Dit is een plausibel resuitaat als men bedenkt dat in

mel de rnineraiisatie in voile gang is, maar het groeiseizoen voor de

plan-ten nog maar net begonnen, terwiji in september veel fosfaat door de

pianten zal zijn opgenomen en na maaieri afgevoerd.

Tabel 3.2.4 toont de verschillen.

tabel 3.2.4: fosfaatgehalte voigens P—AL in mg P205/100 g droge grond
in mei en september 1979

perceei pg mei september

424 9 5.31

9 5 0.85
431 0 16

15

12.76

9.74
burgv.b 5 3 0

854 I

5

8

13

14

6

11.05

6.24

6.01

463 i 32

26

36.12
29.53
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3...3 Directe ordinatie.

Orn een eerste indruk te Icrijgen van de betekenis van Tie gemeten

fcsfaatvariabelen voor Tie vegetatie wordt in dit hoofdstuk een direct verband

gelegd tussen deze variabelen en Tie vegetatie.

Hi.ertoe zijn de soorten geclusterd op grond van hun correlatie met

milieuvariabelen. Alleen de soorten die een correlatie van minstens 0.425

(significan-tiedrempel voor 01=0.01) vertoonden met een van Tie fosfaatbepalingen

zijn in do tabel opgenomen.(clustering overige soorten in bijiage 3.3)

Het resultaat van de clustering is gebruikt om een directe ord.inatie—as

op te stellen die Tie variatie in vegetatiesamenstelling tie samenhangt met

Tie factor fosfaat representeert.

Een tweeds Tiirekte ordinatie—as is opgesteld met gebruikmaking van de

fosfaatind.icatiegetallen van Kruyne en do. Vries.

Deze ordinatleassen worden in hoofdstuk 3.5 vergeleken met d3 indirecte
ordinatieassen lie Tie factor fosfaat in zich iragen.

T)e soortsclustering worcit gegeven in tabel 3.3.1.

Uit Tie tabel blijkt, tat een groep soorten wont onderecheidten op grond

van positieve correlatie met alle fosfaatextracties, gepaarrl gaanTie met

correlatie met factoren tie van invloet zijn op Tie fosfaatbeschikbaarheit

zoals fosfaatuixatie (log a), ijzer, organische stof.

Een tweede groep correleert met dezeifde milieuvaniabelen, maar met

tegengesteld. teken: negatief met alle fosfaatextracties (merenl.eels niet

significant, maar wel consequent) en juist positief met fosfaatfixatie,ijzer

en organische stof.

Bovengenoemile twee groepen (Plantago major tm Rhinanthus minor en

Bromus racemosus t/m Phragmites australis) wor:ien beschouwd als onmiskenbaar

fosfaitminnende resp. fosfaatmij-lende groep. eze groepen zijn tan ook voor

direkte ordinatie gebruikt.

Niet bij Tie Tiirekte or'linatie zijn betrolcken Tie groepen die zich

onderscheiclen .Tioor correlatie met P—NaHOO3 en Kalium, P—KF en grondwàterdiepte

of P—AL,P—W)TA en pH.

hit Tie clustering kan worTien geconcluleerei:
1. variatie in fosfaat is gecorreleerd met variatie in vegetatiesamenstelling

2. alle metingen vanbeschikbaar fosfaat" zijn gecorreleerci met hetzelfde

Titeel van Tie vegetatie. Dit teel van Tie vegetatie correleert tevens met

factoren die van invloed zijn op do fosfaatbeschikbaarhejd.

3. echter, Tie metingen van beschikbaar fosfaat blijken niet equivalent te

Zijn.



- - — - -- --.- -—---

- 1 —

______-

÷

Fe. rb,e PHKCJ oq'

—3—

-o
-1-

+

+
-t

+
I-
-4.

4

-1-

4

÷

-f

Ia
1-

+

-1-

+

-f

-p

-1-

Pr, Po
-4-

+
÷
+
-f
-I-

±
-f
-I-

-t
4
+

-F

-4-

P.eot(
-4-

÷
±
+
+
-1-

-4-

-4-

-4-

÷
+

-4- + +
-4- + .-- -F +— —

-F ÷

r ..L

-4- -4-

+
+
1-

-4-

-f
+

I:1U 1S1AS roccs-., OL4S
cc.—i'.

pLskris
1Iir,, sc-.J;cjiq
p4u.jIto v..1c4

crccco.

L- Lui i A1OI t

crc4 paris
EroL&,, rtLEer,

CD-fX .1kjrc

-içoI. dLi-
€±w pcIth.

Jeod&4 Fd1s
koLs-is cU-4,-d$,-,4c ea

sd,ic Lc
&oQ3o ncjo-
bdls
rwnx

(-4C

rft1
k (J-

c1th rls

po ErCI
ckCoL.,' LoIfQJcJ

o+içfs
Q3-rM).

brcoi ,icW.s

CCJi

CLt1

.4-

-4-

+ -f_
-4- +

-4- -4-

:

-I-

.3-

± .4-

4-

±
-4-

-4- -4-

. .

-4-

+

-1-

4

4-

-4-

-3.

+
-f
4
-F

-F

.4-

-1-

+

-4-

+
+
-f
+

+

-3-

+

4
-4-

-4-

-3-.
+ +

-

•4-

+ -4- -1-

+ -I-

± -3-

-4.

-1-

-3-

-F

±

-I-

4

-4-

-3-

-t-

-3-

4

-F

-F

+

4

+

-f

-1-

+
+
±

-4-

.1-

-3-

-1-

-4-

UCJ) 5Oof+y op VOV1C4 L1QY

vy,ejc v1LUfkAiLv,.
÷ poih4 5çi(A& (Q( Z O.o5)
— O114 si,ccit (x..o.oc)

+ +

+
+

-4-

-4-

-1-



_37._

Een directe ordinatie—as lie le met fosfaat samenhangente variatie in
v-egetatiesamenstelling representeert, is ale volgt opgesteld: le opnames

zijn gerangschikt ioor hen een laIing toe te kennen, bestaande uit cle som

van de beekkingen van de fosfaatminnene groep, verminiterd met de corn van de

beiekkingen van le fosfaatmijiente groep.

Een tweede tirecte orlinatie—as is oogesteld met behulp van de fosfaat—

indicatiegetallen van Kruyne en cie Vries. Hiertoe zijn de bedekkingen van cle

soorten tie 'loor i(ruyne zijn voorzien van een fosfaatiniicatiegetal

vermenigvultig'I met dit indicatiegetal. Op deze tirecte "Kruyne—as" zijn cle

opnames gerangschikt door hen een lading toe te kennen, bestaante uit de

som van leze pro Iukten. Een IF Vov cZ 5oorE€M indicc Q5&cJkv 6wiicJ(- ric'
I04iacje

Tabel 3.3.2 laat zien dat de aldus gevormte ordinatieassen significant
gecorreleerd zijn en dat deze correlatie met name te danken is aan de

fosfaatminnende soortengroep.

ortinatie van opnames op
grond van cle corn der
belekkingen van: I- . 3. Li.

1. fosfaatmijdende groep

2. fosfaatminnenrle groep

3. 2 — 1

4. door Kruyne beöord0lde
x P—indicatiegeta.

100

—47 100

—88 84 100

—38 77 64 OO

tabel 3.3.2: correlatie x 100 van cle direkte ordinatie—assen, significantie—

drempel bij 31 ( 0.05)

Of cie aldus geformeerde orclinatieassen uitsluitend de factor çosfcz..ak

in zich dragen, is niet met zekerheid te zeggen.

De door Kruyne als fosfaatminnend. betitelie soorten zijn volgens

Ellenberg stikstofminnend: de correlatie tuesen het fosfaatindicatie— en

het stikstofindicatiegetal van de soorten in de 'Kruyne—as" is significant

positie'.

De soorten uit de fosfaatminnende cluster worden door Ellenberg vrijwel

alle als sterk stikstofminnend beschouwd.

De fosfaatmijdencte soortscluster is niet opvallend stikstofmijc[end.
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oi'dlnatie
- geevene— referen-t:-—

technjek tsnsformatje opnaJes

Polar wtel 1 424—8(8) en 463—1(22)
Ordination ansformatie(—w) 2 424—1(1) en EVb—5(z1)
(Po) 3 431—0(10) en 85—5(32)

e:genwaarde %verk1arde i3em,
variatie coaulati.eF

principale geen (—g) 1 11.0 12.2 12.2
Coinporienten 2 9.5 10.6 22.8
Analyse 3 6.9 7.7 30.5
(PCA) 6., 6.9 37.4

5 5.2 5.5 43.2

dbele 1 10.1 11.2 11.2
sandaardisatie 2 9.6 10.7 21.9
(—4s) 3 6.3 7.4 29.5

4 5.7 6.3 35.8
5 4.8 5.3 41.1

wortel 1 12.4 13.5 13.8
tansformatje 2 11.2 12.4 2o.2
(—v) 3 7.2 8.0 34.2

4: 6.2 6.5 21.1
5 5.1 5.7 46.8

rangnuauier 1 13.5 15.C 5.O
transformatie 2 11.5 12. 27.8
(—r) 3 6.6 7.3 35.1

6.4 7.1 22.2
5 5.3 5.9 43.1

Reciprocal geen(-_g) 1 5.5 15.7 15.7
Averaging 2 3.8 10.5 26.6
(RA) 3 3.0 8.6 35.2

4 2.5 7.1 42.3
5 2.3 6.4 23.9

dubbele 1 3.2 9.1 9.1
etandaar4jsatie 2 2.2 6.3 15.4
(—ds) 3 1.9 5.2 20.8

4 1.8 5.1 25.9
5 1.5 4.3 30.2

wortel 1 3.5 b.C '0.0
traneformatie 2 2.8 8.0 3.O
(—w) 3 1.9 5.4 23.4

4 1.5 4.3 27.7
5 1.2 3.4 31.1

Tabel 3.4.1 eigenwaarde en %verk].aarde variatie van d.e eerstevijf assen van de uitgevoerde ordinatiemethoden
(uitg. P0 dat geen eigenwaarde ken en maximaal
drie assen trekt)
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3.4. Indirecte ordinatie.

3.4.1 1lergelijking van d.e ordinatieassenonderling

Mt behuip van d.e indirecte ordinatietechnieken Polar Ordination

(PO),Principale Componenten Analyse (PtA) en Reciprocal Averaging (RA)

is de variatie in vegetatie van cle werschillende vegetatieopnames

opgesplitst in factoren. Deze factoren worden weergegeven als ordinatie—

assen. ledere ordinatieas kan een milieufactor representeren. Afhankelyk

van cle gebruikte gegevens en van de gebruikte methode kan deze milieu—

factor vervormd zyn weergegeven, of kan cle ordinatleas een vervormde

weergave zijn van een andere ordinatleas. Het probleem van vervorming

kan ondervangen worden door transformatie van de gegevens.

In d.it onderzoek is gebruik gemaakt van gewone bedekkingsgegevens

volgens Londo, of van een transformatie daarvan: geen transformatie (—g)

dubbele stand.arisatie -th), worteltransformatie -w)en rangnummer—

transformatie

In tabel 3.4.1 zijn alle uitgevoerde ordinatiemethoden opgenomen.

Dit uitgezonderd. enige op PCA—assen uitgevoerde rotaties, aangezion

deze later geen hogere correlaties met milieuvariabelen vertoonden.

Polar Ordinationtrekt totaal drie assen, die ieder gebaseerd zijn

op twee referentieopnames. Hoeveel deze assen verkiaren van de totale

datavariatie is niet bekend. Prinoipale Componen-ten Analyse en

Re:oiprocal Averaging trekken zoveel assentot de totale datavariantie

is verklaard. Uit de eigenwaarde van de betreffende as kan dan het

percentage verklaard.e variantie van die as worden berekenci.

In de tabel zijn steeds deze gegevens vermeld, van de eerste vijf

(belangrijke) assen.

Uit de tabel blijkt
r dat het percentage verklaarde variantie

lang niet voor elke methode hetzelfde is. PGA—w, PCA— en RA-g scoren

het hoogst (248% voor de eerste vijf assen). RA—de en RA—w sooren

het laagst (±30% ).
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tabel 3.4..2 procjukt—moment correlaties indirecte ordinatje—assen
onderling (eerste vhf assen) n=35 .0=.05

niethode as—nummers

1

2

2

2
PCA—g

—d s

-w
—r

RA—g
-d $
-w

1

2

2

3
3

31

1

4
4
4

5
5

5

2

1

2

1

3 4

2

1 3 4 5

tabel 3.4.3 rangschikking in lcolommen,van ordinatie—assen met een
onderlinge correlatie die hoger is dan 0.8
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In tabel 3.4.2 staan cle produkt—moment correlaties tussen alle

assen onderling. In vele gevallen correleert een as van de ene rnethode

hoog met n as van een andere methode, zonder met anctere assen van die

methode te correleren. Deze sterk op elkaar lijkende assen zijn in

tabel 3.4.3 oncler ellcaar (in 4n kolom) gezet. In andere gevallen,

correleert een as van de ene methode met meerdere assen van een andere

methode. Blijkbaar zijn in dat geval de onderliggende factoren versohil—

lend over de assen verdeeld. Dit verschijnsel treedt op met as 4n en

twee van Prinoipale Componenten Analyse na worteltransformatie (POA—w)
en na rangnummertransformatie (PCA—r), welke assen beide met as n en

twee van alle andere methoden correleren, As twee van Polar Ordination

na worteltransformatie (PO—w) en van Reciprocal Averaging na dubbele

standarisatie (RA—de) correleren ook nog eens met as drie van alle

andere methoden.
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3.4.2 Relatie indirecte orctinatieassen met milieuvarjabelen

Voor het beoor:ielen van de assen op hun verband met de gemeten

milieuvariabelen, wordt een verdelingsvrije rang—correlatiecoffjojn

gebruikt. Tabel 3.4.4 vermelrlt de Spearman rang—correlatiecoffjci-t

van de eerste vijf assen met 'te gemeten milieuvariabelen.,

De hoogste correlatie met fosfaat—extracties vertoont de twsed.e as van

PCA—w en PCA—r • Andere milleuvariabelen correleren maar weinig met deze

tweede as. Hun eerste as correleert daarentegen wel met de meeste anclere

milieuvarjabelen.

De eerste twee assen van ne andere metholen correleren in het algemeen

lets lager met cle rnilieuvariabelen, terwiji de verdeling van lie

variabelen een andere Ia.

In énvan lehogereasseiibevintt zich,vaak alleen, de pH

RA—g vertoont in z'n vierde en vijf'te as vrij hoge correlaties met

fosfaat—extracties. Daarbij treedt er bij RA—g enige splitsing op

tussen P—EDTA en P—NaHCO3 In as vier en vijf, P—KF In as twee en vijf,

en P—AL en P—water in alleen as vijf.

De meeste overige assen (vnl de niet getabelleerde zescie en hogere assen)

vertonen met geen enkele milieuvariabeie enige correlatie, of zijn

een vervorming van een lagere wel geinterpreteercie as.

De interpretatie van de assen wordt bemoeilijkt door het feit dat

stikstof, een belangrijke variabele in de in dit on.erzoek betrokken

vegetaties, niet is gemeten. Aannemelijk is dat een as met een hoge

verklaarde variatie en met een sterke correlatie met de beheersduur

en met een correlatie met de grondwaterstan-j (gr.w.'77_gènjrue1te

-.iepte in een gewoon jaar) de factor stlkstof in zich draagt.

PO—w, PCA—g,PCA—ds, RA—g, RPL—is enRA—w scheiden de fosfaat—extracties

van de factor beheer.
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3.4.3 Keuze uit indirecte ordinatie—assen

Uit de voorgaand.e hoofdstukken bleek , dat Principale Componenten

Analyse na worteltransformatie (PCA—w) en na rangnummertransformatie
(PCA—r) , de onderliggende factoren van as nen as twee anders verdeelt
dan alle andere methoden. Aangezien deze twee methoden in hun verdere
eigenschappen ook veel op elkaar lijken, wordt vanwege z'n veel toegepaste
data—transformatie PCA—w verder geanalyseerd, als vertegenwoorcliger met
een as dat correleert met fosfaatextracties en variabelen die te missehien
te maken hebben met stikstof en met een as dat correleert met cie overige
gerneten variabelen.

Van de andere methoden zal worden geanalyseerd: Polar Ordination

na worteltransformatie (PO—w), dat qua correlaties het duidelijkst tegen—

over PCA—w staat. PO—w als vertegeriwoordiger met een as dat correleert

met fosfaatextracties en de meeste overige variabelen en met een as dat

correleert met variabelen die misschien te maken hebben met stikstof.

Re cipro cal Averaging

zonder transformatie (RA—g), dat in hogere assen ook correlaties vertoont
met fosfaatextraoties en dat die extracties enigszins opsplitst in
verschillende assen.
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3.4.4 Interpretatie van cle geseleoteercie indirecte ordinatie—assen.

Elke ordinatie—as bestaat uit een rangchikking van zowel opnames,

als plantensoorten op een as. In dit Hs worden cle eerste (belangrijke)

assen steeds mbv die rangschikking en mbv correlaties met gemeten

milieuvariabelen (tabel 3.4.4) geinterpreteerd.

Polar Ordination (worteltransformatie) grafiek 3.4.1

as 1 : correleert positief met de f'osfaat—extracties en gr.w. '76

en negatief met de overige variabelen muv pH, gr.w. '77 en

beheer. De pqs worden resp. gescheiden in de percelen arlose Diep

(no i—io), Burgvollen(17.-21) en de Strengen(28—35).

Van de plantensoorten staan aan de 'negatieve' kant een aantal sorten

met een volgens Kruyne 1967 (zie ook bijlage3.3) laag fosfaatgetal.

Di-t zijn 57 Trifolium pratense, 61 Vicia cracca, 38 Ranunculus acne,

37 Equisetum palustre en 43 Plantago lanceolata. Aan de 'positieve'

kant staan daarentegen een aantal soorten met een hoog fosfaa-tgetal,

nl 1 Poa trivialis, 3 Agrostis stolonifera, 13 Lolium perenne, 39

Ranunculus repens, 48 Taraxacum ep. , 21 Glycenia fluitans en 44

Plantago major. Hiertussen staat echter ook 25 Juncus effusus met

een laag fosfaatgetal.

Op grond van bovenstaande gegevens gaan we en van uit dat deze

as de factor fosfaat representeert.

as 2 : correleert negatief met 'b', P—tot, P—org, Ca, pH, org.stof

en gr.w.'77 ; en positief met beheer. De pq's worden gerang—

schikt in die vande Burgvollen(17—21) •-positief— toy alle overige

pq's • Van de plantensoorten staan aan de negatieve kant een aantal

soorten met een volgens Ellenberg 1974 gemiddeld stikstofgetal , ni
8 Bromus racemosus, 55 Filipendula ulmania, 36 Equisetum fluviatile,

22 Glycenia maxima, 30 Carex acutiformis en 80 Myosotis scorpioldes.

Aan de 'positieve' kant staan soorten met een laag stikstofgetal, ni

4 Agrostis tenuis, 35 Orchis majalis, 16 Deschampsia cespitosa, 23

Luzula sp.en 51 Cirsium palustre.

Aangezien grondwaterdiepte (zit negatief in de as) positief

inwerkt op de mineralisatie en daarmede op het stikstofgehalte;

en aangezien beheer (zit positief op de as) als uitspoeling negatief

inwerkt op het stikstofgehalte, gaan we er van uit dat deze as de

factor stikstof representeert.
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as 3 : correleert met de fosfaat—extraoties P—DTA en P—KF ; en met

pH en gr.w.'76 negatief. Er is een positieve correla-tie met

log a ,P—org, Fe—uitw..en org. stof • Er treedt geen interpreteerbare

scheiding van pq's op. Van de plantensoorten staan aan de negatieve
kant drie,volgens Ellenberg, zwak—zuur indicatoren, ni 77 Veronica
arvens!is , 30 Carex acutiformis.en 65 Rhinanthus serotinus. Drie

zuur indicatoren, ni 40 Ranunculus flammula, 25 Juncus effusus en

29 Carex nigra staan aan de positieve kant.

De as lijkt aldus het best voor te stellen ala pH—as.

Principale Componenten Analyse (worteltransformatie) grafiek 3.4.2

as 1 : correleert hoog met P—tot, Ca, org.stof (4-) en met P—org,

P—anorg, P—fixatie, Kalium, Fe—uitw en Fe—tot (4-) . Alleen
gr.w.'76 correleert negatief. De pq's worden in twee groepen gescheiden

ni Burgvollen (17—21) en de Strengen (28—35) negatief, en die van

het Taarlose Diep (1—16) positief. Deze twee groepen worden gekenschetst
(4s._ '5VS)

ala resp. zandig en venig. Deze factor die gepaard gaat aan bovenstaande

milieuvariabelen representeert deze as. Een duidelijk soort—onderscheid

valt in deze as niet te maken.

as 2 : correleert hoog met alle Fosfaat—extracties (—)

bovendien met P—fixatie , Fe—tot en beheer (4.) en met gr.,w.t77(_).

De pq's worcien in drie perceel—groepen verdeeld, ni reap. 463 .(22—27)
;

431 (10—16) en 854 (28—35) ; en 424 (1—9) en Burgvollen—b (17—21)

Van de plaritensoorten staan aan de negatieve kant een groep met een

hoog fosfaatgetal , ni 39 Ranunculus repens, 21 Glyceria fluitans,

6 Festuca pratense, 13 Loliuni perenne, 44 Plantago major, 48 Taraxacum sp

3 Agrastis stolonifera, 1 Poa trivialis en 17 Alopecurus geniculatus.

Aan derpositieve kant een groep met een laag fosfaatgetal, ni 43 Plantago
lanceolata, 16 Deschampsia cespitosa, 4 Agrostis tenuis en 62 Prunella

vulgaris. Soort 25 Juncus effusus, staat evenals bij Polar Ordination,

met sen laag fosfaatgetal tuasen de soorten met een hoog fosfaatgetal.

Hoewel de correlaties met beheer en met gr.w.'77 kan wijzen op

een stikstof—bijdrage in de as, komt dat in de soorts—ordinatie niet

tot uit±ng. Fosfaat wordt dan ook beschouwt als factor die deze as

bepaalt.
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as 3 : corrleert met niet n gemeten milleuvariabele.

De as scheidt d.e pq's binnen de percelen , met d.ien verstande

dat aan de negatieve kant de midden—pq's worden gerangschikt, en dat

aan de positieve kant de pqs aan de rand van de percelen worden

gerangschikt. In het algemeen staan aande positieve kant van de as

soorten met hogere stikstof— en fosfaat getallen dan aan de andere

kant van cle as
Als bepalende factor van d.eze as kan het best storing worden

aangemerkt.

as 4 : correleert met de pH (4-), en met Fe—uitw (—)

en duiclelijk pq—onderscheid. valt er niet te maken.

Van zwak—zuur indicatoren staan boven in de as:77 Veronica arvensis

en 65 Rhinanthus serotina. Van zuur indicatoren staan onder in de as:

40 Ranunculus flammula en 25 Juncus effusus. In die reglo echter ook

twee zwak—zuur indicatoren: 19 Phragmites australis en 87 Lythrum
salicaria.

Als bepalende factor van cleze as wordt toch de pH

al belangrijkst geacht.

Reciprocal Averaging (geen transformatie) grafiek 3.4.3

as 1 : correleert negatief met Log a, l, P—tot, P—org, P—anorg,

Ca, Fe—uitw, org.stof en positief met gr.w.'76.

De pq's van de Burgvolien—b (17—21) staan positief gerangsohikt toy

alle overigepq's. De in de orciinatie uitspringende plantensoorten

hebben aan de enige vertegenwoordigers met een laag

stikstofgetal, ni 4 Agrostis tenuis, 35 Orohis majalis en 51 Cirsium

palustre. Aan de negatieve kant enige vertegenwoordigers met een

gemidcielcl. s-tikstofgetal,i 55 Fili ul,30 Care af,36 Pqui £1 en 58 Trif re.

De voor stikstof primair van belang zijnde variabelen gr.w.'77

(water—cliepte in een relatief normaal jaar) en beheer, komen bij

de Spearman rangeorrelatie niet tot uiting. Bij een product—moment

correlatie (tabel 3.4.4—b) komen deze beide echter wel tot ulting.

Als erg betrouwbaar kunnen we deze correlaties niiet opvat-ten (by

Burgvollen met een zeer lange beheersduur tegenover alle overigen,

geeft louter vanwege dat ene felt een hoge product—moment correlatie)

Ook vanwege het felt dat deze as hoog correleert met de als stikstof—

as ginterpreteerde PO—w as 2 ,4n vanwege het feit dat stlkstof

geacht wordt in een vroege (=belangrijke) as te zitten,beschouwen

we deze RA—g as 1 als een stiketof—as
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as 2 : correleert positief met fosfaat—ex-rac-je P—K]? en correleert
negatief met P—fixatie, P—tot, Ca, K en Fe—tot.

De pq's worden resp. verdeeld in die van het Taarlose Diep (i—'i6),van
BUrgvo11en_ (17—21) en van de Strengen (22—35):
Van de plantensoorten springen er aan de negatieve kant enkele uit,
waarvan er twee een laag fosfaatge-tai hebben (volgens Kruyne), ni
57 Prifoljurn pratense en 43 P].antago lanceolata . Aan de positieve
kant springen er een paar soorten uit met een hoog fosfaa-tge-tai, ni
39 Ranuncuj.u repens, 3 Agrostis tenui en 1 Poa trivialis

;
maar direct daarbij ook enkele met een vrij Iaag fosfaa-tgetai, ni
41 Caitha palusbris, 45 Ruinex acetosa en 9 Holcus lanatus.

We gaan er voorlopig van uit dat deze as een deel van de fosfaat—
factor bepaalt, dat gemeten wordt door P—K]? en in mindere 'nate door
P—EDTA en P—water,die tot uiting komen in de product—moment correlatie
met deze as.

as3 : correleert alleen ,positief, met de pH.
In e rangschiking van pq's geen duidelijk onderecheid.

In de. rangschiklcjng van soor-ten geen duideljjk
onderecheid, ook niet

tussen zuur— en zwak—zuur indicateren.

Geen duidelijke factor gerepresen door deze as.

as4 : correleert negatief met de fosfaat—extractjes
P—EDPA en P—NaHCO3,

en positjef met ?e—ujtw

Van de pq's treedt er splitsing op binnen de percelen van het Taarlose
Diep en van 854

Van de soorten springen er aan beide
- kanten vertegenwoordige5

ult met hoge en

00k b±j deze as garn we er voorlopig van uit dat le een deel
van de fosfaat—factor

bepaalt; en wel dat deel dat wordt genie-ten met
P—EDTA en?—NaHCO

as 5 : correleert positief met de fosfaat—ex-traotjes en negatief met
P—fixatje en Fe—uitw

• De pq's worden binnen alle percelen
van elkaar gescheien De soorten worden niet in ciuidelijk verschj1enj
groepen verdeeld, ook watbetreft fosfaatgetaiien,

00k bij deze as is het mogelijlc datje
een deel van de fosfaat

factor bepaalt dat onbekend is, maar valt te meten met a1e fosfaat—
extrac,ties.



3.4.5 onclusies ind.irecte ordinatiemetholen.

Uit (le oncierlinge correlatie van de assen die door cle verschillende
ordinatiemethoden worden getrokken, blijkt dat de ordinatiemethoden een

aantal ongeveer gelijke assen opleveren. Er zyn echter ook gevallen aan

te wijzen, waar de onderliggende factoren verschillend over 1e assen

lijken te worden verdeeld.

Uit de correlatie van d or.inatieassen met de gemeten milieuvaria—

belen, blijkt 'iat er drie ordinatie—typen zijn te onderscheien. In Hs 3.4.3

is van ieder type een representant nader geThterpreteerd mbv de rang—

schikking van pq's en plantesoorten in de as. Het zijn: Polar Ordination

na worteltransformatie (PO—w) , Principals Componenten Analyse na wortel—
transformatie (PCA—w) en Reciprocal Averaging zonder transformatie (RA—g)

Samenvattend kan over leze interpretatie het volgende worden gezegri.
PO—w levert assen op die goed interpreteerbaar zijn, zowel mbv milieu—
variabelen als mbv rangschikld.ng van pq' s en plantensoorten. Die rang—
schikking lijkt logisoh.
PCA—w levert assen op die interpr&teerbaar zyn mbv milievariabelen en

rangschikking van pq's en plantensoorten. Die rangschikking lijkt logisch

en ziet er overzichtelijk uit.

RA—g levert moeilijk interpreteerbare assen op, maar kan in het kader

van dit onterzoelc interessant zijn vanwege de splitsing van ±'osfaatex—

tracties oververechillendeassen. De rangschikking van pq's en planten—

soorten is erg onoverzichtelijk door een conglomeraat in het micien van

de as met enkele extremen in de perif,rie. In het algemeen is dit ver—

sohijnsel Mj ongetransformeerde data niet verrassend. Na datatransforma—

tie trad dit verschijnsel Mj Reciprocal Averaging echter ook op (niet

gepubliceerd.)

Uit de correlatie van ordinatieassen onderling en met de gemeten

milieuvariabelen en uit de hierboven samengevatte nadere analyse van

drie representanten kunnen de volgende conclusies worden getrokken.

Polar Ordination is na worteltransformatie van de data (PO—w) geschikt

voor analyse van in dit onderzoek betrokken grasland.vegetatie. Het aantal

assen is echter maximaal drie en het gevaar van een verkeercie 'endpoint'—

keuze blijft.

Principale Componenten Analyse na worteltransformatie en na rangnummer—

transformatie (PCA—w en PCA—r) lijkt factoren die door Polar Ordination

in n as worden gestopt over meerdere assen te verdelen. Hit de inter—

pretatie van deze assen mbv in d.it onrlerzoek gemeten milieuvariabelen
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blijkt dit echter niet, Wl zijn de milieuvariabelen van as

en twee nders over beide assen verdeeld d.an het geval is bij Polar

Ordination. Het percentage verkiaar:-Ie .variantie in de eerste vijf assen is

van de twee metholen samen met Reciprocal Averaging zonder transforma—

tie (RA—g) hoger dan van de anclere methoten, Principale Cornponenterj

Analyse zonder transformatie en na dubbele transformatie (PCA—g en

PCA—ds) leveren een as n en twee die het meest lijkt op die van
PO—w en hogere assen die het meest lijken op die van PCA—w en PCA—r.

Reciprocal Averaging zond3r datatransformatje (RA—g) lijkt minder

geschikt voor analyse van de onderzochte graslandvegetaties, ondanks

het hoge percentage verIdaare variantie. De geleverde opspli-tsing

van fosfaatextracties in verschillende assen is echter wellicht niet

zonier betekenis. Na datatransforma-tje (RA—cis en RA—w)is de verklaar(je

variantie van Reciprocal Averaging in de eerste assen veel lager.

Dit lijkt een nacleel, maar mogelijk is dat er ian een extra scheiding

van factoren is opgetreden. Uit d3 correlatie met gemeten milieuvari—

abelen blljkt niet dat er zo'n extra scheiding is opgetreden. Reci-

procal Averaging na dubbele standarisatie (RA—ds) en na worteltrans—

formatie (RA—w) hebben twee eerste assen die lijken op die van PO—w.
De assen van RA—w geven onduidelijke relaties met milieuvariabelen

door het voorkomen van hogere product—moment correlaties dan Spearman

rangoorrelaties, wat wyst op discontinutejten in het verband,

Reciprocal Averaging, dat door Gauch ea (1977) en Del Moral (1980)

als beste ordiñatiernethocje wordt aangemerkt, is in dit onderzoek niet

als zodanig naar voren gekomen. De as—interpretatie is vaak onduidelijk,
en ie rangschilcking van pq's en plantensoorten is onoverzichtelijk.

Die rangschikking en optredende vervorming kan volgens Hill (1980)

overigen verbeterd. worden met een nieuwe versie van Reciprocal Averaging.
Alleen na dubbele standarisatie van degegevens (RA—ds)('v-olgens Gauch ea
1977 debeste transformatie) is as—interpretatie goed mogelijk mbv

gemeten milieuvariabeten, Beter zijn Polar Ordination en Principale

Componenten Analyse, beide na worteltransformatie (pO—w en PCA—w ),
die goed interpreteerbare assen leveren en een logisehe rangschikking
van pq's en plantensoor-ten. Ze verschilien echter in de verdeling
van factoren over deeers-te twee assen.
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3.5 Fosfaat

3.5.1 Vergelijking fosfaatassen onderling

In correlatiematrix 3.5.1 , staan de geselecteerde directe— en

indirecte orciinatie—assen, die een fosfaatfactor in zich dragen.

Volgens deze matrix staan as 4 en 5 van Reciprocal Averaging zonder

data—transformatie (RA—g) geheel op zichzelf. De twee directe ordinatie—

assen (dir. 2—1 en dir.Kruyne) vertonen de meeste verwantschap met as 1

van Polar Ordination na worteltransformatje (Po—w) en met as 2 van RA—g

In tabel 3.5.2 , staan de product—moment-- en de Spearman rang—

correlaties met de gemeten milieuvariabelen. Alle fosfaat assen correleren

met n of meer fosfaatextracties. Hiervan vertoont de fosfaat—extractje

methode P—KF in de meeste gevallen de hoogste correlatie met de ordinatie—

as. Uit de tabel blijkt ook bovengenoemde verwantsohap tussen directe

ordinatie—assen en PO—w as 1 en RA—g as 2 • Naast correlaties met fosfaat—

extracties, correleren dcze assen met de meeste overige variabelen.

Dit in tegenstelling met as 2 vanPrincipale Componenten Analyse na wortel—
transformatie (PCA—w), die naast correlaties met fosfaatextracties alleen
correleert met Fe—totaal, gem.grond.waterdiepte77 en met beheersduur.
De mogelijkheid bestaat dat de twee laatst genoemde variabelen in verband

staan met de factor atikstof.

Het versohil tussen PO—w as 1 en PCA—w as 2 , wordt vnl veroorzaakt

door de plaatsing van de vier Burgvollen—pqts 18, 19,20 n 21.(grafiek

3.5.1) . Door PCA—w as 2 'boven' in de as en dus fosfaat—mydend;

door PO—w as 1 'midden' in de as. Dit versohil in plaatsing treedt

ook op bij een aantal plantensoorten (graf. 3.5.2) , voor een groot

deel typische Burgvollen—planten . Het zijn: i6 Deschampsia cespitosa,

23 Luzula campestris, 26 Juncus subuliflorus, 27 J. acutiflorus,

35 Orchis majalis, 43 Plantago lanceolata, 51 Cirsium palustre,

62 Prunella imigaris, 63 Ajuga reptans en 69 Stellaria graminea.

De twee directe ordinatie—assen plaatsen de pq's op ongeveer

geljke wijze als PO—w as 1 (graf. 3.5.3)

In grafiek 3.5.4 de rangschikking van pq's in de assen van

Reciprocal Averaging zonder transformatie (i—g), die een fosfaatfactor

in zich dragen. Alleen as 2 is vergelijkbaar met bovenstaande assen,

maar correleert over het geheel lager met de fosfaate:'acies en

daardoor alleen duidelijk met P—KF
. As 4 correleert alleen met P—EDTA

en met P—NaHCO3 . As 5 correleert met alle extrac-ties.



P0—w as 1

POA—w as 2
RA—g as 2

,, as4
,, as5

dir. 2—i
dir. ICruyne

P0—wi PCA—w2 RA—g2 RA—g4 RA—g5 dir. 2—1

tabel 3. 5. 1 produkt—momen-t correlatie—ma-trjx
van assen, die een fosfaat—factor in zich hebbeny35 oi.O5

1000
—630

867
1000
—647

813 —534
864 —696

1000

1000

6i6

734

1000

336 1000
642 1 000

dir.Kr

tabel 3.5.2 matrix met Spearman rang—correlatieg (coff. s)
en met product—moment correla-ties (coff. r)

n=35 '=.05



3.5.2. Inleiciing op een analyse van cte fosfaatbeechikbaarheicl.

Do hoeveelheid fosfaat die beschikbaar is voor ne plantengroei
wordt weerspiegeld in de samenstelling van de vegetatie. De in hoofct—

stuk 3.5.1 ale fosfaatassen bestempelde ordinatieassen zouden rius beschre—

yen moeten kunnen worien met behuip van factoren die van invloe:I zijn op

de fosfaatbeschikbaarheid.

De fosfaatbeschikbaarheid in vitro is gemeten mbv extractiemetho—

ten. Al deze methoden correleren met (Iezelfde orctinatieassen behalve met

die van RA—g .

Toch geeft de correlatie van de extracties met de overige

milleuvariabelen (hoofdstuk 3.2) en met de soorten (hoofclstuk 3.3) aan,
dat de versohillencle fosfaatextracties niet aan elkaar gelijk zijn. Hot

felt dat cle ordinatiemethode RA—g hen over verschillend.e assen verdeelt,

kan hiervoor ook een indicatie zijn. Een nadere analyse lijkt due op zijn

plaats.

Van cie factoren die van invloed zijn op dc fosfaatbeschikbaarheid zijn

geme ten:

a. do fosfaatfixatie, die een samenvatting geeft van de fosfaatbindende

en vrijgovencle factoren

b. fosfaatgehalte, ijzergehalte, pH, organische stofgehalte, calcium—

gehalte en kaliumgehalte

c. cle gemiddelde gronciwaterdiepte, die varieert in de tijcI, de invloed

van ijzer en organische stof bepaalt en verantwoordelijk is voor de

aanvoer van fosfaten. Do grondwaterdiepte van het normale jaar 1977

en het verschil in gronctwaterdiepte van hot jaar 1977 en hot droge

jaar 1976 zijn gebruikt, zodat behalve de factor vocht ook do

wisselvallthgheid van hot vochtgehalte erbij betrokken kan worden.

In hoofdstulc 3.5.3 wordt d fosfaatfixatje geanalyseerci met behuip van

de onder b. genoemcle factoren. Vervolgens worden de fosfaatextrac-ties

geanalyseerd met cie onder b. genoemde factoren en met de fosfaatfixa-tje.

In hoofdstuk 3.5.4 wordt nagegaan of de geselecteerle fosfaat—assen

inderdad de factor fosfaat ropresenteren. Vervolgens wordt van enkele

assen nagegaan hoe ze, ale vegetatiebepaalne weergave van de fosfaat—

beschikbaarhoid in het void, beschreven kunnen worcien met do in vitro

bepaalde fosfaatfixatio en anciere boctemchemische factoren, en met

le vol nfactor grondwater.



3.5.3. Analyse van fosfaatfixatie en fosfaatextracties.

Tabel 3.5.3 toont het resultaat van een regressie van cie fosfaat—
fixatie en alle extractiemethorten op een aantaJ. milieuvariabelen. Ale ver—

tegenwoord.iger van bet fosfaatgehalte van de bodem zijn anorganisch en

organisch fosfaat gekozen. De grondwaterdiep-te is weggelaten omciat d.eze

eigenlijk alleen in cle veldeituatie (due misechien wel in cie orctinatieassen,
maar niet in een groncimons-ter in het laboratorium) tot uiting worcit geacht te

komen.

Uit de tabel blijkt, dat P—AL, P—KF en P—EDTA en ook het fosfaat—

fixerenci. vermogen (log a) voor minstens 70 % te verkiaren zijn met een

eenvoudige additieve regressievergelijking. De bodemchemische achtergrond

van deze verkiaring is onuidelijk, maar kan misschien door nadere analyse

worden opgehelderd.

Voor deze nadere analyse zijn geselekteerd: P—AL, cie op het lab. voor

plantenoecologie meest gebruikelijke extractiemethode, P—KF, de extractie—

methode die het sterkst met ordinatiemethocieri is gecorreleerd, en de

meting van de fosfaatfixatie ale samenvatting van de fosfaatbinciende en

—vrijgevende factoren in de bodem.

In 3.5.3.1 worclt log a nadrr oncterzocht, in 3.5.3.2 P—AL en P—KF.
Bij deze analyses wordt een voor de pH gecorrigeercie waarde van ijzer gebruikt
Hiervoor is het quotient van ijzer en pH genomen, omctat ijzer in theorie bij
een toenemende pH in minclere mate fosfaat vastlegt. De op deze wijze gecorri—

geerde ijzerwaarde gaf een ongeveer 5 % betere verkiaring dan d.e oorspinnke
lijke. Correctie van calcium voor cle pH (Ca x pH) gaf geen verbetering, wat
bij deze pH ook niet te verwachten is, en is due niet toegepast.

tabel 3.5.3: fosfaatextractjes als functie van milleuvariabelen.
gestandaardieer regressiecofficiene
—: niet significant

extractie P.org P.anorg Ca K ijzer pH

___________ ______ _____________

itw. tot.

P—AL .56 .58 — .62 —.31 .69

P—EDTA 1.01 1.08 —i.6 — .72
P—KF 1.29 .76 —1.56 — .63
P—water 1.23 .82 —1.4C — —

P—NaHCO3 .72 — —1.0C —
— .45

ulogau —

— —

%org. loga
stof varian-tje

79

81

71

52

53

70



3.5.3.1. Analyse van do fosfaatfixatie, uitgedrukt als log a.
Tabel 3.5.4 toont de relevante regressievergelijkjngen.

Op grond van le gewone correlatie lijkt ijzer de belangrijkste invloerjs—

factor te zijn, met in de tweede plaats het organische stof—gehal-te en

organi.sch fosfaat, maar dit zou het gevoig kunnen zijn van hun correlatie

met ijzer. In hoofdstuk 3.2 werd veronclerstelcl dat uitwisselbaar ijzexr in

een humuscomplex is opgenomen.

Uitwisselbaar ijzer alleen verklaart 59 % van log a (zie tabel).

Toevoeging van organische stof en organisch fosfaat geeft geen verbetering,

wat erop wijst dat organisohe stof geen zelfstandige invloed heeft en het

ijzer, opgenomen in het humuscomplex, wel van invloei is.

Toevoeging van totaal ijzer geeft een verbetering tot 66 %, this ook

ijzer, niet gebonden aan dit complex draagt bij aan de verkiaring.

De volgende variabele die van belang lijkt te zijn is calcium, waarvan

in hoofdstuk 3.2 eveneens veronders-telct wordt dat het in een humuscomplex

voorkomt. De combinatie van calcium met organisehe stof en organisch

fosfaat als representant van lit complex geeft een betere verklaring dan

calcium alleen (48 resp. 31 %), maar calcium iraagt hieraan niets bij,

zodat geconcludeerd kan worien dat het slechts de organische stof is die

van invloed is, en dat niet significant, wellicht alleen via ijzer.

Van e hooggecorreleeri.e variabelen blijkt dus alleen ijzer een

zelfstandige invloei uit te oefenen, iets dat al vaker is gebleken (vgl

o.a. Naida 1980).

Toevoeging van calcium en pH, al of niet in combinatie, aan de ver—

gelijking met ijzer geeft geen verbetering, evenmin als an— of organiech p.

)e factor kalium geeft wel een verbetering, misschien ais gevolg van

fixatie door kieimineralen. De verklaring wordt 71 %.

Conclusie: de fosfaatfixatie, uitgedrukt als log a, kan groten—

deels word.en verklaard door de vastlegging van fosfaten door kleimineralen

en al of niet organisch gebonden ijzer. In formule: (zie bijiage )

log a = 0.26 4- 0.11K 4. 6.28 Fe. /pH 4- 0.73 Fet/pH

Het met log a bepaalde fosfaatfixatiege-tal 'b' is slechts tot maxi—

maal 4O te verkiaren, Ook bij deze variabele is ijzer het meest van

belang.



tabel 3.5.4: regressie van fosfaatfixatie, P—tL en P—KF met
m±lieuvariabelen

P— P— Ca K ijzer/pH pH % org. log a b %verkl.
org. anorg. uitw. tot. stof variantie

log a

r .64 .09 .56 .13 .77 .65 —.31 .68

b .8 59
b —.1 .6 .3 60

b .6 .3 66
b .6

31

b .3 .0' .4 48
•b .1 .7 6i
b

•0nS •o 7 2flS
66

b .2 .4 .3 —.2' 66

b .2 .7 .3 71
P-AL

r —.32 .44 .0 .24 —.51 —.35 .78 —.26 —.47 —.18
b —.5 26
b —.5

_.lns
27

b .3 —.9
.2ns

35
b —.4" .6 .4 25

b .7 —.8 50
b .3 •315 .2 —.9 50

b .3" .9 —.3 —.6 56

.5 .4 —.6 —.3' .8 74

.5" .6 —.8" —.3 .7 78
b

—1.0 .6 35
b .2 .2' .7 —.7 .5 80
P-KF

r —.26 —.15 —.42 .27 —.38 —.48 .29 —.50 —.53 —.23
.7 —.4 —.8 40

b —.5 —.i —.8 33
b —.1 —.1 —.3 26

.7 .3' —.8 —.5 29
b .9 7 —1.1 4 38
b 1.0 •4 —1.6 .7 55
b 1.3 .8 —1.6 .3 .6 64
b 1.1 .5 —1.5 —.4: .8 64
b

—1.0 .6 40
b 1.0 .3 —1.2 .5 .2 59

r: rrodUo&r JoJ— uoor f kj O.O5
riiej- ?icafr'6.



3.5.3.2. Analyse van P—AL en P—K?

De regressieverelijkingen waarin P—AL en P—K? worrien verklaard

met rnilieuvariabelen zijn opgenomen in tabel 3.5.4.

P—AL blijkt voor 78 % te berkiaren door een combinatie van

fosfaatgehalte, Ca, Fe en pH. In de tabel worcit aangegeven hoe deze

verkiaring tot stand komt:

Het ijzergehalte alleen verkitaart 26 %. IJze± is sterk gecorre—

leerd metorgânisch stofen1organisch fosfaat, mogelijk door het bestaan

van sen humuscomplex met deze verbindingen. Combinatie van deze drie in

een regressievergelijking leidt tot een hoger verklaringspercentage en

verhoging van cle regressiecofficient van ijzer. Dit wijst erop dat de

inbreng van ijzer worcit gemaskeerd door de correlatie met organische

verbindingen. Kennelijk is alleeri niet organisch gebonden ijzer van

belang. Retzelfde geldt voor Calcium: de inbreng van calcium blijkt

pas wanneer gecorrigeerd wordt voor de correlatie van calcium met

organische verbindingen. Calcium en ijzer bepalen de fosfaatbeschikbaar—

heid dooriat zij een deel van het aanwezige fosfaat vastleggen. Een

complicatie hierbij is, dat 'le inbreng van calcium slechts tot uiting

komt wanneer zowel de pH als het fosfaatgehalte in Tte vergelijking

worcien betrokken. Kalium noch organische stof—gehalte tragen bij aan

'ie verkiaring van P—AL.

De volledige regressievergelijking luidt: (zie ook bijiage
)

P—AL = —317 O,8(P—org) -fO,4(P--anorg) —2,3(Ca) _12,2(Fetotaai/pH) -f-18,6(pH)

De fosfaatfixatie, uitgedrukt als"log a"en"b" verkiaren P—AL voor

35 %. Beid.e fosfaatfixatiegetallen zijn hierbij van belang. log a" en

'b" in combinatie met de factoren P—org, P—anorg, Ca en pH, die wel
voor P—AL maar niet voor de fosfaatfixatie van belang zijn, geef't een
verklaring van

P—KF blijkt voor 6t1 % te verklaren door een combinatie van

fos±'aatgehalte, Ca, K en pH.

Bij het tot stand brengen van deze verklaring is wederom eerst

de inbreng van ijzer resp. calcium in combinatie met organische verbin..

dingen nagegaan. Hieruit blijkt dat organische stof sen belangrijke

invloedsfactor kan zijn. De volgende vergelijkingen geven aan dat

ijzer en calcium van belang kunneen zijn door 'te vastlegging van

fosfaat. Ook de pH heeft invloed, iets 'lat uit de gewone correlatie niet

naar voreri komt.



Kalium lijkt voor P—K? in tegenstelling tot voor P—AL een eigen

inbreng te hebben. De bijclrage van ijzer verliwijnt hierioor van het

toneel. De vollectige regressievergelijking luicit: (zie ook bijiage)

P—K? = —497 +0,9(P—org) +0,2(P—anorg) —2,6(Ca) 12,1(pH) —1,5(K)

P—K? is voor 40 % te verkiaren met cle fosfaatfixatiegetalien
"log a" en Itbi,, waarbij beide fosfaatfixatiegetallen van belang zijn.

Combinatie van -teze fixatiegetallen met P—org, P—anorg, Ca en pR, lie

wel voor P—K? nìaar niet voor Le fosfaatfixa-tie van belang zijn, geeft

een verkiaring van 59 %

Ret niet aantonen van het belang van ijzer voor P—K? kan het

gevoig zijn van het niet—lineaire verbanrl tussen P—K? en ijzer.

Het toevoegen van het kwactraat van het ijzergehalte aan een vergelijking

om P—K? te verkiaren gaf een verbetering van cle verklaarcle variantie.

Dit verschijnsel is niet nacter geanalyseerci.

conclude:

zowel P—AL als P—K? zijn in hoge mate te verkiaren met behuip van

boclemchemische factoren. De interpretatie van rieze verkiaring worlt

echter ernstig bemoeilijk-t door het netwerk van hoge onclerlinge

correlaties tussen deze factoren.

tabel 3.5.6: regressie van fosfaatassen op P—AL of P—K? en grondwater—
diepte met beheersduur ale representanten voor stikstof.

fosfaat—as grondwater beheersduur P—AL P—K? %verkiaarde
diepte 1977 jaren variantie

P0—w 1 r .55 —.10 .33 .73
b .77 .37 38
b .72 .55 .34 45
b .21" .26 .67 58

PCA—w 2 v —.59 .56 —.56 —. 53

b —.2" .56 55
b .23°' .47 —.16" 56
b .04" .61 —.34 60

BA—g 2 r .44 —.09 .18 .56

b .60 .27" 24

b .59 .38"' .12" 25
b .20" .19"' .49 34

b —.11"' .13" (P—EDTA) (P—NaHOO3)

b —.03' .04" —.23" 8
b .02"' .00 —.40 16

RA—g 5 r .15 —.i8 .45 .17
b .07"' —.14"'

3
b .00"' .15"' .55 22
b —.07" —.17"' .16"' 521r.4O 226175
b .53 .22'

44
b .42 .67 .83 6i
b —.31" .06"

1 0.1 62
r. Proiuktmomentcorrelatie sign voorJr.33 bijc =.05
b: gestandaardiseerderegressje00ç..

=niet sign.
- -



3.5.(kna1yse van 'fosfaatassen' met behuip van multipele regressie.

ET bestaan aanwijzingen dat I.e factoren stikstofbeschikbaarheiI. en

fosfaatbeschikbaarheicl slecht te scheiden zijn:

— cie fosfaatindicatiegetallen van Kruyne (1963) zijn gecorreleerd met de

stikstofindicatiegetallen van Ellenberg (19q) (zie hoofd.stuk 3.3 ).

— di.or 2—1, cle directe or1inatieas lie is opgesteld op grond van

correlaties van soorten met fosfaatextracties, bevat als "fosfaatminnende

soorten soorten die een hoog stikstofindicatiegetal hebben(hoofclstuk 3.3
)

—lage gehaltes aan minerale stikotof gaan op onbemeste grond.en meestal samen

t lage gehaltes aan beschikbaar fosfaat (Grootjans 1.975).

In dit onderzoek zijn jammer genoeg geen gegevens verzameld over stikstof.

Wel zijn gegevens besohikbaar over beheersduur en groniwaterstand,

variabelen die wel eens sterk gecorreleerd. zouden kunnen zijn met stikstof.

Van de geselecteerde ordinatiemethoden heeft alleen Polar Ordination

(po—w) naast een fosfaabas (as 1), een als stikstofas te interpreteren

as (as2)getrokken. De fosfaatas zeif correleerde niet met beheer en

gr.w.diepte " (1977 qua vochtigheid een gewoon jaar en mogelijk oen maat

voor de mineralisa-bievanstikstof) . Bij de andere fosfaatassen zou er

een stikstof—element in de as kunnen zitten. Zo correleert de fosfaatas

van Principale Componenten Analyse na worteltransformatie (PCA—w) zowel
met beheersduur als met gr.w.diepte'77. Dit kan behalve hot' voorkomen
van de factor stiksto, ook het gevolg zijn van hot feit dat de fosfaat—

beschikbaarheicl onder invloed staat van beheersduur en van de grond—

waterstand.

In tabel 3.5.6 wordt de multipele regressie getoond. van cieze ufosfaatassen

op gr.w.diepte 77 en beheersduur met of zonier toevoeging van P—AL of

P—KF.

Toevoeging van P—AL of P—KF (en van P—EDTA of P—NaHCO3 voor as 4 van RA—g)
aan beheersduur engr.w.dieptetl7 geeft een hoger verklaar(Ie varjantje.
Dit iijsteropciat fosfaatbeschikbaarheid een zelfstandige rol speelt
bij het verkiaren van deze ordinatieassen.

Toevoeging van P—KF aan do vergelijking leicit tot verkleining van do

regressiecofficient van grond.water en in sommige gevallen ook van die van

beheersduur.

)it wijst erop dat P—KF de variatie in vegetatiesamenstelling in deze

orciinatieassen beter kan verkiaren Ian de grondwaters'tand, wat zou

kunnen betekenen dat gronciwater in cieze gevallen van invloed is via

de fosfaatbeschikbaarheici. Als cie relenatie over stikstof kiopt, dan

worit minier waarschijnlijk dat stikstof voor deze assen van belang is.



P P Caorg anorg

Was2
r .14 .07 .24

59
.4 —.5 73iete d. '77

'77 '7o—'7 Pet Pet variantie

pH org iXatjestof log a

tabel 3.5.6 multipele
regressie Van —w ael (positief gecorre1e met fOsfaatextracties)en van PCA—w as2 (negatief

gecorrelee met fosfaatextractjps) op de bepaaldebodemchemjache factoren en op grondwaterdjep5 ala veld_invloedsfactorr: Productmomentcorreiatie, signifjca voox- r.33 bijc .05b: gestanda.dj50 regreesiecoffj0jg ns niet signific0

ijzerP P Ca K

_______

org anorg Ultw tot
P0—v asi
_.51 -.38 —.71 -.43 —.56 —.71 .00 —.62 -.59 -.24

-.5 -.4
b .5
b

—.4
b —.4 —.2
b •4$ •3t.•9

-.2 -.5
b -.3 —.3 .3
b

—.4 —.2
b

—.4 —.2 —.3
b

—.4 —.1

b
—1.2 .7b
—.9 .6 •
—.5 .4

%org P—fixatiepH
stof og a

—.25 .08 .32 —.0_S —.59 .54

w.djepte 'r.w.d.'77 3verkJ.77 '76—177

•55—.o3 —.32—.64

66

66

66

69

72

74
.3

78
.3 —.2

79
.4 —.3 80

52

K ljzer
ultw tot

.08 .29 .44
_.1,,J

.4
b

b

b

b

b

b

b

b

.9
1.0 .2_3J
1.6 .2'
.8 .1"
.5 .3
.3 .2

.3 —.6 —.9

.2 —.7 —.9

—.9

—.5ft.2 —.2 —.4

.05 .29

20

42

46

46—.i' . 66
.8 .5 .0 72

1.0 .5 66
1.1 —.9

39ho —.6 .6 66
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Voor de fosfaatassen van Polar Ordination (PO—w aol — positief

gecorreleerd met fosfaatextracties) en van Principal Componenten

Analyse (POA—w as2 — negatief gecorreleerd met fosfaatextracties) is

is nagegaan in hoeverre zij verklaard kunnen worden met factoren die van

invloed. zijn op do fosfaatbeschikbaarheid. Hun verkiaring bedraagt met

een extractiemethode maximaal resp. 53 % (P—KF) en 33 % (P—EDTA). Met

fosfaatfixatie (multipele regreosie op 'log a' en 'b') kan cle fosfaatas

van Polar Ordination (PO—w as i) tot 52 % worden verklaard, en kan do

fosfaatas van Principale Componenten Analyse (PCA—w as 2) worden ver—

klaard tot 39 7o (zie tabel 3.5.6). Mbv bodemchemisohe factoren kunnen

cieze assen het best worden verklaard met de volgende functies:

PO—w as 1 = 610 — 2.0 Ca — 2.4 K — 0.5 Pe (verkl.69%)

PCA—w as 2 781 4- 2.5 Ca 4- 1.4 K 4- 0.1 Fe —15.7 pH —17.5 org s-t(46%)

Bij PCA—w as2 is Ca alleen van belang in combinatie met pH en org stof.

Bovenstaande factoren zijn een momentopname in hot laboratorium,

terwijl een ordinatieas gebaseerd is op een vegetatie die onderhevig is

aan seisoensinvloeden op de factoren die in het veld eon rol spelen.

Hieruit volgt dat de verkiaring van een fosfaatas verbeterd kan worden

door een combinatie van bovenstaande factoren met invloedsfactoren op

de fosfaatbeschikbaarheid in het veld. De belangrijkste hiervan is waar—

schijnlijk de grondwaterdiepte. Bepaald zijn:de gemiddelde gr.w.diepte

in 1977 (eon gewoon jaar) en in 1976 (een extreem droog jaar). IN cle

regressievergelijkingen zijn gebruikt: do gem. gr.w.cliepte'77 als maat voor

de gemiddelde vochtigheicistoestand van de bodem (gr.w.diepte'77)
;

en vercier als maat voor de veranclerlijkheid in vochtigheid.de

gem. gr. w.diepte'76 minus gem. gr.w.diepte'77 (gr.w.diepte'76—'77)

Met toevoeging van deze maten voor vochtigheidsgehalte, blijken

do fosfaatassen PO—w aol en PCA—w as2 inderdaad hoger te verkiaren

(zie tabel 3.5.6). Voor PO—w asi is vnl gr.w.diepte'77 van belang;

mogelijk als weergave van do mineralisatie van fosfaat. Bovendien geeft de

interactievariabele gr.w.diepte'77 met totaal ijzer, als weergave van e

gemiddelde oxidatietoestand van ijzer, een verbetring toy totaal ijzer alleen.

Voor PCA—w as2 blijkt juist gr.w.diepte'76—'77 van belang. Dit

blijkt oolc uit een multipele regressie van PCA—w as2 op eon fosfaat—

extrac-tiemethode, gecombineerd met grondwater en met

grondwater als interactievariabele. Als extrac-tiemethode is hier P-water - -
gekozen, omdat deze methode als zijnde niet agressief de beste moment—

opname zal zijn van de hoeveelheid opgelost fosfaat in hot bodemvoch-t.

In tabel 3.5.7 s-taat hot resultaat van dit experiment.
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P—water alleen verklaart 28 %: hoe hoger P—water, des te meer fosfat is

beschikbaar (beclenk dat PCA—w 2 een omgekeerde fosfaatas is). Dit lijkt

logisch. De grondwaterdiepte verbetert de verkiaring tot 39 %: hoe dieper

het gronwater, des te meer beschikbaar fosfaat. Dit is te verkiaren uit een

sterkere mineralisatie.

Het versohi]. in gron.iwaterdiepte verklart vercier tot 49 %: hoe wisselvalliger

de vochtigheid, des te rninder fosfaat beschikbaar.

Dii effect kan alleen verklaard worden door onderschei:1 te maken tussen

zanciige en vge peroelen: in de zaniige percelen is de vochtigheid het

ineest variabel en is het organische stofgehalte het laagst, zodat mineralisa—

tie relatief van rninder belang is.

\Terdere verbetering tot 53 % treedt op wanneer de iiffunrieerbaarheid,uitge_

d.rukt als P—water x grondwater 1977 worcit toegevoegd: hoe dieper het grond—

water, des te minder fosfaat, wat vanuit diffusie logisch is.

P—water x groniwaterwisseling geeft een verdere verbetering tot 58'/

Als de verklaring van de vorige regressievergelijking kopt, dan kan cit

gefnterpre-teerci worden als een poging van ile zcu'dija percelen om

tochnog mee te tellen. Inderdaad biijkt dat de verkiaring stijgt tot 71 %
wanneer P—water wordt gesplitst in een zañdige. groep en een venige groep,

terwiji de significantie van de verkiaring stijgt (cie P—test) en de venige

groep niet rneer meerloet. Er blijkt dat de verkiaring nauwelijks verslechtert

wanneer P—water van de venige groep wordt weggelaten.

Het experiment is voortgezet met uitsluiten P—water voor de zandige percelen,

Uitwisselbaar ijzer geeft een verdere verkiaring tot 80 %: hoe meer ijzer,

des te minder fosfaat. Dat kiopt met de theorie.

Fet en e± , gecorrigeerd voor zijn oxiciatietoestand dragen

verJer niets bij. Fe.t , gecorrigeerd voor

Wisseling in oxidatietoestand draagt bij tot 33 %: hoe wisselender, des te

meer fosfaat beschikbaar. Bij het stijgen van de grondwaterstancI zal immers

fosfaat door ijzer worcien losgelaten en naar boven diffuncleren, terwiji

uitdrogen wel vastlegging, maar geen afvoer tot gevoig zal hebben.

Conclusie: Be fosfaatassen van Polar Ordination en Principale Componenten

Analyse (na worteltransformatie) kunnen vergaand verklaarcl worden met fac—

toren die van invloed. zijn op de fosfaatbeschiicbaarheid. Uit een regressie—

experiment met do fosfaatas van PCA—w bl±jkt dat de zandige en venige per—

celen verschillend reageren op enige van die factoren, hierbij is P—water

van belang voor de zandige pq's en een maat voor mineralisa-tie voor cie
venige pq's.



ROOFDSTUK 4: EIN1)DISKUSSIE EN CONCTUSIES

4.1 Bepaling van het fosfaatgehalte.

De analyse van fosfaatbeschikbaarheid. wordt ernstig bemoeilijkt

door cle hoge correlatie tussen de gemeten milieuvariabelen en de o.a.

hierdoor rnoeilijk te achterhalen werkelijke invloeclsfactoren.

)e fosfaatextracties hebben een hoge onderlinge correlatie en

correleren meestal met dezelfde ordinatie—as. Ze verschillen echter

enigszins in hun correlatie met milieuvariabelen en individuele soorten.

En van de orctinatiemethoden verdeelcie de fosfaatextracties clan ook over

clrie verschillencie assen.

De extractiemethode P—KF (extractie met kaliumfluoride) correleert

evenhoog of hoger clan de andere met fosfaatassen. IJit verdere analyse van

P—KF is gebleken dat hij vergaand verklaard kan worden met bod.emchernische

factoren. Hierbij is het fosfaatfixerend vermogen van de gronci van belang,

dat op zijn beurt voornamelijk bepaald wordt door ijzer, en tevens de pH

en organische stof. Er is echter niet n vergelijking gevonden waarin

cle afzondrlijke invloecl van deze factoren -luidelijk tot uiting komt.

P—K? is een eenvoudige en snel uit te voeren bepaling.

Op grond van bovenstaande constateringen lijkt P—KF de meest

bruikbare fosfaatbepaling. Dc reprociuceerbaarheid. is echter gering als bij

de bepaling de temperatuur niet constant kan worden gehouden

Dc extractiemethode P—AL (extractie met ammoniumlactaat) correleert
met sommige fosfaatassen minder sterk clan P—K?. Het resultaat van P—AL is

vergaand te verkiaren door een combinatie van fosfaatfixatie of ijzer met

de pH.

4. 2 Orclinatiemethoden.

Alle orrlinatiemethoden produceren een as lie correleert met

fosfaatextracties. Omlat c[eze as vaak ook correleermet gronIwater—

diepte en beheersduur, variabelen die in verbancl worien gebracht met

stikstof, •is nagegaan of de fosfaatextracties in combinatie met deze

variabelen zelfstan-iig een leel van de betreffende as verklaren. Dit

blijkt het geval te zijn. De met fosfaatextracties correlerenle as lijkt

tus werkelijk een fosfaatas te zijn.

De fosfaatas is thor Ic verschillencth oriinatiemetholen op Inc

verschillenIe manieren getrokken. De eerste manier, met als vertegen—

wooriiger Principale Componenten Analyse
( na worteltransformatie van de

bedekkingen), levert een fosfaatas lie met alle extractiemetholen dezelfde

hoge correlatie vertoont en met le ovenige milieuvariabelen meest niet



is gecorreleerd. Deze methode levert reclelijk goed interpreteerbare

assen op met sen logieche en overzichtelijke ordinatie van opnames en

soorten. De fosfaatas is goed te verklaren met op fosfaatbeschikbaarheid

betrekking hebbencte bod.emchemische factoren plus te veldfactor grondwater.

De tweed.e manier, met als vertegenwoordiger Polar Ordination (
na

worteltransformatie van de bedekkingen), levert een fosfaatas die het

hoogs-t correleert met P—KF en tevens correleert met te meeste andere

gemeten milieuvariabelen. Deze as laat zich goet verkiaren met factoren

die van belang zijn voor de fosfaatbeschikbaarheid plus (in mindere mate)

cle veldfactor grondwater. Deze methode levert ordinatie—assen die goed

interpreteerbaar zijn en een redelijke ordinatie van opnames en soorten

tot stand brengt.

De dercie manier, met als enige vertegenwoordiger Reciprocal A.veraging

(zonder datatransformatie), levert trie assen die, ieder met een beperkt

aantal, fosfaatextracties correleren. Deze en le overige assen zijn

echter moeilijk interpreteerbaar. Zowel de correlatie met milieuvariabelen

als de ordinatie van opnames en soorten is onduidelijk.

Al met al is niet aangetoond dat Reciprocal Averaging een

aanbevelenswaardige ordinatiernethode is. Hij levert zonder datatrans—

formatie een bijzonder geval, waade relevantie echter niet kon worten

aangetoonci. Met clatatransformatie weTdén assen getrokken die lijken op

die van Polar Ordination maar een onhandige rangsohikking van opnames en

soorten vertonen.

Inmiddels is door Hill (1980-) een verbeterde versie van Reciprocal

Averaging gepubliceerd. Deze versie zou door een verminderde gevoeligheid

voor iiscontinuiteiten een betere ordinatie van opnames geven.
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BIJLAGEN

— voorsehrift programma Reciprocal Averaging

— Fortran programina Reciprocal Averaging
— tabellen betreft directe ordinatie (ad Hs 3.3)
— multipele regressie log a, P—AL en P—KF (ad Rs 3.5.3)
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.

S 00001740
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12 CUN1INInL

A A = 0 • 0

Dl.i 13 1N6,62

13 JJJJ+1

AI\2.0A6

JJ•SJ+ 1

DL) 114.... 1=.N6,N2 .

P(JJ)=2.0*P(JJ)—AFc*A(I)
.1.') JJ=JJi-1

L3N6

LL 1

ICNTN2—N1
l_ 1=NN
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70 ))fr1:N—1

1=0(1)ADS (P (1))
XB (1) +435 (I' (1)).. ..

ut: 73 12,lJ
TLt'PAu5(P(I)) AU8(P(i—1))
1l-((R(1) — IEP) .LT. 1) Zh(I)—TE>>P
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DL 89 I:1,L
11:1+1
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18(0 .01. 2) GO .143 90
VECT(1,K):V(1)
V1C1(2,K)V(2) . .

.
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1C01z2 .. ... . . . .

91 1:0
.. . . . .

92 J1\:0—1
JL:L—J. . . ..
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914 K0:0—1
..
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1l-(1—JC')1).9'4,95,95
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2 hUI'TDT0U,TL)T+VLCTU,J) .

4)) 3 11,L
SCURE(1,J)OCUOL(I,J)*( (1 ./CLL(IJ )**,)

.

3 CLL1CTCLLTL1T+SC(3IE(1,J)
1 .CLA.II6UE ..

OLT DON
EM)
S(JRkI2UI IRE PLUT(3C(i0F.,VEC I ,N4X,K,[ ,DAJA,CIIL,OIJA,TIT1 ,TIT2)

...01A'ENSLUR II11(2),)j)2(2)
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0.0.1 .1;1,K . . .

DL I J1,L
1 DATA(J,J):1)jAl.A(i,J) kk04(IJ* 11.ICOL(J))

CALL 45(SCDRE,NAX,L)
CAL.L AS(VELT,.NAX,K)
CALL I- II,(1)CLOE,NAX,L,TTT
CALL fib(VLCT,iAX,K,IIT2)
OE I UN

1) .

51))31CUTJfFT AN(SCIJAL,NAX,L)
D!0L;5I'JR SLDOL(L, RAX )
DL 1 J2,R4X
Af'j99Y9.'3. .

Af AX=—4'9909
DL 2 J1,L ...
IF(AA'TN.LE.M:DhL(J,I)) 1,0 4022
Afr1NSCIJ,E(J, I).. .
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00005250• 33 CLR I lUlL U"O05?1.



_-_-$
vJ1L(6,F'T) AS 00005270

.3 CL() INUE ... . u00o5P0• \N!TL(6U2) 00O052'0
• .

4 602 FLR'.A1 V ', 116, "0', 55(0 0) ,.... 100')
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bijiage 3 : lijst van soorten, voorkomend in de vegetatieopname,
waaraan door Kruyne (1963) een fosfaatindicatiegetal
is toegekend

P N ')

Alopecurus geniculatus 36
Plantago major 25
Urtica dioica 24
Lolium perenne 22
Poa trivialis 17

Glyceria fluitans 17

Taraxacum spec 17

Ranunculus repens 16

Elytrigia repens 16

Phleum pratense 15
Agrostis stolonifera 11

Phalaris arundinacea 11

Festuca pratensis 10
Trifolium repens 9
Dactylis glomerata 8

Bromus mollis 4
Holcus lanatus —4
Giechoma hederacea —4
Bellia perennis —4
cynosurus cristatus —5
Cardamine pratensis —5
Deschampsia cespitosa —7
Ranunculus acris —7

Leontodon autumnalis —8

Caitha palustris —10
Cerastium holosteo1:des —11

Carex distioha —14
Rumex acetosa —14
Festuca rubra —17
Glyceria maxima —17
Anthoxanthum odoratum —20
Agrostis tenuis —21

Lychnis flos—cuculi —24
Juncus artioulatus —30
Carex nigra —27
Juncus effusus —33
Trifolium pratense —35
Equisetum palustre —33
Viccia oracca —38
Trifoliurn ciubium —42
Plantago lanceolata —47
Veronica chamaedris —50
Prunella vulgaris —68
Carex panicea —83

') P = indicatiegetal voor fosfaat
van Kruyne

N = indicatiegetal voor stikstof
van Ellenberg (19

)

in beide gevallen: hoe hoger de
waard.e des te rijker de bodem
waar de soort bij voorkeur
voorkomt

bijlage3.3 : lijat van soorten
die met geen enkele

gemeten milieuvariabele zi.in

gecorreleerd.

7
x
8

7

7
5

x
3

6

5
7
6

7
6

4
7
5

x
3

x
5

x

5

5
x
7
x
3

x

2

3

x
3

x
4
x
x

5
3

Alopecurus geniculatus
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Cardamine pratensis
Carex aquatilis
Festuca rubra
Galium palustre
Glyceria maxima
Juncus effusus
Lysimachia nummularia
Mentha aquatica
Sagina procumbens
Stell aria alsine
Urtica dioica
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