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POP ATIIFFTIATIE DOOR BB3RAZ1N

1. INLEIDI

1.1 Plnt—herbivOOr interacties

De invloed van herbivoren op (sameristelling en structuur van) de vegetatie

heeft de mens al lange tiid bezig gehouden. Niettemin is de relatie tussen

planten en herbivoren een wat minder bestudeerd oecologisch fenomeen

vergeleken met de interacties tussen planten of dieren onderling

(Whittaker, 1979; Dirzo, 1984). Een van de redenen hiervoor zou kunnen zijn

het felt dat de betrokken organismen verschillende trofische niveau's

bezetten, waardoor ze op een verschillende manier bestudeerd moeten worden.

Een bijkornstig probleem Is de — soms aanzienliike — plasticitelt van de

planten, wat interpretatie van responsen op herbivorie kan bemoeiliiken
(Whittaker, 1979).

Toch is de lnvloed van herbivoren niet onaanzienliik en zeker niet

oninteressant. Herbivoren, of dit nu vertebraten of invertebraten zljn, en

of het flu gaat om terrestrische of aquatische oecosystemen. spelen een

duideliike rol als natuurliike selectiefactor. De coiribinatie met andere

inilleufactoren kan die invloed nog versterken. Zo kan de begrazing door

leinmingen op Dupontia fischerl in de Arctische toendra van Barrow, Alaska,

een zeer belangriike biotische factor ziin. Bii een hoge populatiedichtheld

van de lemmingen kan de begrazings—intensitelt zeer hoog worden. Dit kan

zelfs tot gevolg hebben dat de totale hoeveelheid als voedsel beschikbare

bloinassa daadwerkeliik verdwlint. Dit heeft uiteraard, gecombineerd met de

heersende (extreme) milieufactorefl, zoals: een kort groeiseizoen gevolgd

door een lange winter, lage temperaturen, lage lichtintensiteitefl en een

beperkte beschikbaarheid van nutriënten, een enorine invloed op de vegetatie

(Mattheis, Tieszen & Lewis, 1976).

Fossiele voridsten vanaf het Precainbriuin wiizen op een continu belang van
herbivorie als regulerende kracht In de verspreiding en ajDundantle van

zowel planten als herbivoren (Garrett, 1970; Awrainik, 1971 in: McNaughton,

1983). Gedurende milioenen jaren ziiri beide groepen orderhevig geweest aan

selectie: Bij planten werd o.a. geselecteerd op eigenschappen die de

invloed van begrazing konden reduceren en op de mogeliikheid tot

comperisatie van de beschadigingen. Bli de herbivoren vond selectie plaats

op de mogeliikheid orn de 'verdediging' van de planten te doorbreken. Owen &

Wiegert (1976, 1981) zagen in die eigenschappen van beide groepen een
aanwiiziflg voor de coevolutie van planten en herbivoren. Zlj ontwikkelden

(in evolutionair perspectief) de hypothese, dat zich tussen grassen en

begrazers een mutualistische relatie heeft ontwikkeld, en wel In een

zodanige mate dat de ene groep niet mogeliik zou zijn geweest zonder de

andere. Stanley (1973, geclteerd in Dirzo, 1984 p. 160) meent zelfs dat

begrazing de ecologische factor was die, door een reductie van de

Interspeclfieke competitie, een einde inaakte aan de overheersing van erikele

plantensoorten. 1-lierdoor werd het naast elkaar voortbestaan van meerdere
soorten (typen) planteri mogellik en een voortgezette evolutie leidde tot

een enorme diversiteit bli zowel planten als herbivoren.
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Owen & Wiegert gaan ncg verder in hun theorie: "Grasen 'verdedigen' zich
niet tegen begrazers: zij stimuleren ze juist, mogelijk reguleren zii ook

het niveau van begrazing" (Owen & Wiegert. 1981). McNaugtiton (1979) spreekt
in dit verbaiiI over 'grazophils': In een studie naar de relatie tussen de

hoefdieren en de graslanden van de Serengeti. vond hii dat de meeste

grassoorten die deer voorkomen nooit een totale uitputting van alle
reservestoffen oridervonden bij het heersende begrazingsregime, "vele zijn,
in feite, 'obligate grazophils' die voor hun voorkomen afhankeliik ziin van
de grazers". Prgumenten waarop Owen & Wiegert hun stellingen baseren, zijn

o.a. de respons van planten op bepaalde stoffen ult het speeksel van de

grazers; een relatief hoge eethaarheid ('smake ii ikheid'. eng. : palatability)

van grassen (vergeleken met de meeste andere landplanten); een baseal

meristeem, zo kort bii de grond dat de kans op beschadiging door herbivoren
klein(er) is en een vegetatieve reproductie die als een respons op

begrazing wordt gezien.
De hypothese ontketende een ware polemiek tussen voor— en tegenstanders

(o.a. Owen & Wiegert (1976, 1981, 1982a,b, 1984); Silvertown (1982);

Herrera (1982); Stenseth (1978, 1983) en de reviews van Belsky (1986) en

Verkaar (1988)). Met name het stimuleren van begrazing door de planten zeif
wordt in twiifel getrokken. Zo ken de aanwezigheid van bepaalde kenmerken
bij veel plariten, o.a. stekels, dooms en secundaire metabolieten (mogelijk
giftig of zelfs dodeliik!) soms moeiliik worden opgevat als een eanpessing
die begrazing zou stimuleren. Een afweerfunctie is in die gevallen veel

aannemelijker. De aanwezigheid van silica—deeltjes, welke geen duideliik
aanwijsbare steunfunctie hebben, in de bladeren en stengels van veel

grassen vormen een geducht wapen met als resultaat dat de tanden van de

grazers worden afgeschuurd (Herrera, 1982). De rneeste recente graseters

hebben dergeliike 'mechanische verdedigingssystemen' weliswaar over'ionnen.

mear niet zonder de evolutie van sterke, aangepaste gebitselementen

(Guthrie, 1971 in: Herrera, 1982). Secundaire metebolieten zijn, zoals de
naein al aangeeft, niet direct betrokken bij het metabolisme van de plant.

De productie van dergeliike stoffen brengt echter voor de plant wèl kosten
met zich mee en een (volgens de 'stimuleririgs—theorie') investering van de

plant, welke uiteindeliik moet resulteren in het verlies van nOg meer

investering (reductie van biomassa door begrazing!) liJkt zeer onlogisch.

Een meer begrijpeliike verkiaring voor deze stoffen zou ziin, dat ze een
soort maskerende functie hebben om de herbivoor te 'misleiden' omtrent de
voedirçswaarde ('nutritional suitability') van de plant (McNaughton, 1979).
De herbivoren op hun beurt ontwikkelden in sommige gevallen weer systemen
om de werking van eventueel schadelijke stoffen teniet te doen.
Dit alles lijkt er wel op te wiizen dat grassen en grazers een coevolutie

hebben ondergaan,. het suggereert niet direct dat er een mutualistische

basis is.
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1.2 Effecteri van herbivorie

Herbivoren kunneri op diverse manieren planten(populaties) ]Deinvloeden:
als a) predAtor (verwiidering van planten of zaden);

b) parasiet (gedeeltel like reductie van de biomassa. van de plant);

c) 'promotor' (in ééri of andere associatie met een bepaalde plantensoort.

vaak met een wederzijds positief effect) . ()
(Jefferies, 1988).

De dynamica van het predatiesysteem bij dieren onderling werd al in de

jareri '20 beschreven met model len door Lotica & Volterra, maar deze werden
aanvankeliik niet gebruikt voor herbivorie. Toch bleken de algemene

basisprincipes van die predator—prooi modellen bij nadere beschouwing beter
toepasbaar op het plant—herbivoor systeem dan op die systemen waarvoor ze
oc'rsronkel uk waren bedoeld. (Caughley, 1976 in: Whittaker, 1979).
Pecente modellen voor plant—herbivoor interacties ziin te vinden in o.a.
Noy—Meir (1975. 1978) en Hubert et al. (1981). Herbivorie kan worden
beschouwd als eeri speciaal geval van predator—prooi relaties, waardoor in
de inodellen (met enkele belangriike aanpassingen) een zelfde benadering kan
worden gebruikt.

In het algemeen veronderstelt men drie mogeliike effecten
welke door verschillende curves kunnen worden weergegeven:

van herbivorie,

(1) Bli toename van de begrazingsdruk neemt de fitness van de plant
geleidellik af.

(2) Tot een zeker niveau van begrazing is er geen effect waerneembaar
(d.w.z. de plant is in staat de negatieve effecten te compenseren)

maar na deze drempelwaarde neemt de fitness af bii verdere intensi—

vering van de begrazing.
(3) flu een geringe en matige begrazingsdruk treedt er aanvarikeliik een

positief effect op. maar voorbii een zekere kritische waarde neemt het
stimulerende effect af en wordt uiteindeliik ook hier negatief, als
bij (1) en (2)

Fgui.ir 1: De cqe1iiIce etfecten van herbivorie. weergegeven door
verschi11ee c'nve9 (zie uitleg in de tewt).

(*) In geval van herbivorie is het niet gebruikeliik om te spreken van

'predatie', maar op deze pJ.aats wordt de term gebruikt om aan te geven

dat het gaat om letale effecten op de plant ( dit ter onderscheid van

de ininder drastische effecten van herbivorie, genoernd onder b).

(Zie ook Dirzo, 1984).
Om verwarring te voorkomen zullen deze drie terinen echter niet verder

worden gebruikt.
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Ten aanziefl van dit laatste model (curve 3) bestaan nogal wat onzekerheden
en men rigsverschillen (Zie o.a. de reviews van Beisky, 1986 en Vedcaar,

1988). Soinmige onderzoekers menen dat er wel degel uk sprake kan zijn v-
deze zgTl. 'optimalisatie door beqrazinq' en dragen bewiizen hiervoor aan in
de VOrTh van experimenten met natuurliike of gesimuleerde begrazing. Anderen
zjjn wat meer terughoudend en beweren dat het vinden van een positief
effect van begrazing een gevoig kan zijn van de proefopzet, een samenloop
van (gunstige) omstandigheden, of een oriduidelijk en door elkaar hariteren
van termen als 'fitness' en 'groei'. Zoals Verkaar (1988) opmerkt, is
fitness een te complex begrip om te worderi gelijkgesteld aan groei, omdat

het lets zegt over de mate waarin een plant —een bepaald genotype— zich kan
handhaven in een populatie. De definitie van fitness levert enige

problemen: In het algemeen zal men onder de fitness van een individu

vestaaJ:

"Een maat voor de bi .idrage van een genotype aan de 'gene pool' van de

volgende generatie."

Deze hangt af van de vruchtbaarheid en de levensvatbaarheid van het betref—
fende genotype in relatie tot andere genotypen in dezelfde populatie.

(Roughgardefl (1979) in Beisky, 1986). Begrazing kan echter tot gevolg

hebbefl dat — hoewel de groei gestimuleerd wordt — de zaadproductie wordt

gereduceerd of dat er zelfs geheel geen bloel optreedt (Owen & Wiegert,

1981). Volgens bovenstaande definitie zou de fitness van een individu bij

ontbrekefl van bloei nul worden. Om plariten die niet bloeien als gevolg van

begrazing (veelal soorten met kionale groel of 'tillers', w.o. grassen)

toch mee te nemen in de beschouwing zou een alternatieve indicatie voor

fitness kunnen zljn:

"Het aantal 'tillers' (raiiiets) — geproduceerd door een kloon — welke in

staat ziifl zichzelf te onderhouden" (Turkington, 1983).

1.3 Complexiteit

Eén van de redenen voor de onduideliikheid over de effecten van herbivorie

is de enorme complexiteit van het geheel. De plant—herbivoor interacties

kunnen onmogellik worden losgekoppeld van het oecosysteem waarin ze

optreden. Naast de directe invloed op de planten (verwiidering van biomassa

en verkleifliflg van het fotosynthetisch oppervlak) zijn er nog vele

additiOflele effecten, zoals betreding; bemesting. en daarmee tevens een

invloed op de nutrintenhuishouding (zowel van plant als bodem); effecten

op de populatiesainenstelliflg. zowel op korte als op lange termiin, de

integratie van het 'tiller systeem, competitie met naburige planten die al

dan niet begraasd zijn, etc..

De processen die hierbii een rol spelen en de verschillende responsen die

ze induceren, worden nog maar nauweliiks begrepen.
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Jefferies (1988) noemt drie potu1ten m.b.t. de effecten van herbivorie:

1 • : De netto primaire productie (NPP) wordt verarderd. Eén van de mogel uk—
heden is dus dat er stimulering van groei optreedt.

2 :Bii interls]ieve begrazing wordt geselecteerd op genotypen met bepaalde
eigenschappen (o.a. hogere groeisnelheid) die overlevingswaarde zouden
hebben order die oinstardigheden (populatiedifferentiatie). Vaak ook
virdt men morfologische modificaties, zoals een meer kruipende, lage
groeiwiize bii begraasde populaties in vergelijking met onbegraasde
populaties.

3 Een herbivoor creert 1patches' in een vegetatie door bijvoorbeeld
selectieve begrazing (spatleel effect) of door periodieke begrazing
(temporeel effect).

Bij deze postulaten dient de respons op verschillende niveau's in besehou—

wing te worden genomen:

A. Irdividu. Hierbii kunnen de verschillende delen van planten warden beke—
ken, hoewel natuurliik de plant een gemntegreerd geheel vormt en een
invloed op de spruit ook zal doorwerken op het worteistelsel
(real locatie van stoffen). Oak moet er onderscheid warden gemaakt tus—
sen de verschi 1 lende groelfasen van een plant (zgn. 'phenostage ), omdat
niet elke fase even gevoelig is voor effecten van herbivorie (Dirzo,

1984). (vnml. postulaat 1).
B. Populatie. Hierbii spelen zowel inter— als intraspecifieke interacties

een rol. Wanneer een herbivoor selectief graast, dan kan (doordat de
geselecteerde soort gedeelteliik wordt verwiiderd) het competitief
vennogen van een andere soort relatief toenemen.
Intraspecifieke variatie kan leiden tot een dominerende aanwezigheid
van gemodificeerde typen (postulaat 2 en 3).

C. Oecoysteem. Zoals al eerder opgemerkt, kunnen effecten van herbivarie
niet worden losgekoppeld van het gehele systeem waarin het optreedt.
Onder invloed van begrazingseffecten kunnen planten anders gaan reageren
op andere milieufactoren, bijvoorbeeld door een gereduceerd competitief
vermogen. Veldomstandigheden zoals: watervoorziening, relatieve lucht—
vochtigheid, beschaduwing en nutrintenvoorziening zijn van cruciaal
belang voor de begraasde planten.

1.4 Doel van de 3criptie

Na deze inleiding zullen de volgende hoofdstukken gericht zijn op het

verder uitwerken van de drie postulaten, waarbii de genoemde drie niveaus
apart zullen warden behandeld.

HoofdstUk 2 zal gaan over de respons van individuele planten, waarbij o.rn.

het optirnalisatie—model en groelcompensatie aan bad zullen komen.

Hoafdstuk 3 heeft betrekking op de respons van populaties, in het

bijzonder de populatiedifferentiat]ie als gevoig van begrazing (evt. oak

rnaaien: beide processen leiden tot ontbladering).

Haofdstuk 4 tenslotte, zal een discussie van het voorafgaande zijn, waarbij

tevens karL zal warden ingegaan op processen op het niveau van de

vegetatie.
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2. DE RPONS VM IIVIDE PLAfl4

2.1 ReponsmeChanismefl

Responsmechanislflen bij planten kunnen zowel van fysiologische als
inorfologische aard zijn:

2.1.1 Fysiologie

Waterba 1 ans
Door beschadiging van het bladweefsel, wordt de efficiëntie van de
fotosyntheSe beinvloed (Whittaker, 1984 in Verkaar, 1988). Niet alleen door

een reductie van het fotosynthetisch opperviak, maar ook door veranderirgen
in o.a. de waterbalans van het blad.

VlaJc na de beschadigirig van blad ten gevolge van herbivorie kan aanzienlijk
waterverl ies optreden totdat wondweefsel is gevonnd. Daarna kan de
watervoorziening van het blad verbeterd worden, als de aanvoerende vaten
en de regulatie door stomata (Whittaker, 1984 in Verkaar, 1988) niet zijn
beschadigd (Verkaar, 1988).
Ver]jetering van de waterbalans in het resterende en nieuwgevormde weefsel

zou het gevolg kunnen zijn van een hogere ratio van absorberend

wortelopperviak t .o. v. het verbruikeride weefsel (McNaughton, 1983).

Varizelfsprekend zal de luchtvochtigheid en het watergehalte van de bodem

ten tiide van de beschadiging invloed hebben op de waterbalans van de plant

en daarmee op de invloed van de begrazirig.

Netto fotosynthese
Som.s vertoont het resterende en nieuwgevonnde bladweefsel van beschadigde

planten een hogere mate van fotosynthese dan het bladweefsel van de plant

in de onbeschadigde toestand, zoals werd gevonden bii Bouteloua gracilis

(Detling, Dyer & Winn, 1979), Aqropyron smithii (Painter & Detling, 1981),
gopyron desertorum en Acjropyron spicatum (Caldwel 1 et al., 1981),

gopyron smithii (Detling & Painter, 1983) en Acer rubrum (Heichel &

Turner, 1983). flu al deze experimenten werd echter het effect van

herbivorie gesimuleerd d.m.v. knipproeven, en alleen de experimenten van

Caldwell et al. en Heichel & Turner vonden plaats in het veld. Caidwell et

al. (1981) vergeleken twee Agropyron—soorten, een die gevoelig en een die

tolerant is voor begrazing. Na het knippen vormde de tolerante soort
(A. desertorufli) al snel nieuw blad, met 3 tot 5 keer het fotosynthetisch

oppervlak van de gevoelige soort (A. spicatum). De nieuwgevormde bladeren

van beide soorten vertoonden een hogere fotosynthetische capaciteit dan
controleplanten, maar de relatieve toename was groter in A. desertorum.
Een afname van de fotosynthese werd gevonden door Pyle, Powell & Gordon
(1985) na verwiidering van ongeveer de helft van de spruit bij Trifolium

Allocatie van koolhydraten
Eveneens als gevoig van (gedeelteliike) ontbladering neemt het gèhalte aan

oplosbare koolhydraten in de ondergrondse delen af (Dactylis glomerata:

Sprague & Sullivan, 1950, Davidson & Milthorpe, 1966b; Trifoliuin repens:

Moran, Sprague & Sullivan, 1953; Dupontia fischeri: Mattheis, Tieszen &

Lewis, 1976; Lolium multiflorum: Kigel, 1980; Agropyron: Caidwell et al.,

1981). Vaak vindt er een translocatie plaats van wortel naar spruit,

mogellik onidat cle reservestoffen nodig zijn voor het herstel van het
fotosynthetisch opperviak, totdat de productie van deze stoffen weer kan

worden hervat. Na enige tijd neemt het gehalte van deze koolhydraten dan
ook vaak weer toe, wat wljst op een heropbouw van reserves.
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Het gehalte aan wateroplosbare koolhydraten varieërt echter ook in de loop
van het seizoen (Mattheis, Tieszen & Lewis, 1976; Caidwell et al, 1981), en
wodt o.a. beinvloed door temperatuur en waterstress (Harris, 1978). Dit
)emoei1ijkt de interpretatie van graas— of knip-experimenten.

Het gebruik van reserves ult ordergrondse organen en de al locatie van

njeuwgevormde assimilatieproducten naar nieuwgevormd blad kan leiden tot

eeri gereduceerde worteigroel en in sommige gevallen zelfs het afsterven van

eeri deel van het worteistelsel, zoals werd gevonden door Robertson (1933;

dlv-. grassoorten), Albertson, Riegel & Launchbaugh (1953; div. gras—

soorten), Davidson & Milthorpe (1966b; Dactylis glomerata)Detling, Dyer &

Winri (1979; Bouteloua qracilis), Painter & Detlir (1981; Agropyron

tiaJ) Pyle, Powell & Gordon (1985; Trifolium repens). Dit kan de opriame

van nutriënten en water sterk beinvloeden, athankelijk van het gehalte

hiervan in de bodem (Verkaar, 1988). Marshall & Sagar (1965) vonden in een

onderzOek naar de distributie van assimilatieproducten in Llium
mu1tiflOrU1 na defoliatie, dat reserve—koolhydraten in de wortels niet
3eiaan de hergroei van de spruit en zij concludeerden dat de
kiassieke opvatting van translocatie van wortel naar spruit na defoliatie

waanschiinliik niet juist is voor perenrie grassoorten zonder speciale

opsi agorganen.

HeiChel & Turner (1983) vonden bij Acer rubrum en iercus rubra in
nieuwgeVofliid blad een 25 hoger N-gehalte dan in primair blad. Pyle, Powell
& Gordon (1985) vonden bij Trifolium repens, waar de N—voorziening voor een
deel afhankeliik Is van ruicro—organismen, dat de mate van N—fixatie (= de
actiViteit van de micro—organisinen) afnam, doordat onmiddellijk na de

defoliatie de toevoer van koolhydraten naar de stikstofknolleties (welke
belangriike 'sinks' ziin voor deze stoffen) beperkt is. Defoliatie had
weirlig of geen effect op het N—gehalte van de planten, hoewel aanvankelijk

het gehalte aan N in wortels en knolleties meteen na defoliatie afnain.

Later verdwenen de verschillen tussen ontbladerde en intacte planten en zij

concludeerden dat voor planten die hun eigen N (voor een deel) fixeren in

knolleties, defoliatie geen nadelige lange—teriniin effecten heeft op het

gehalte aan organische N.

processen
Diverse andere stoffen spelen nog een rol bii de door defoliatie

geInduceerde processen, zoals: eiwitten, vetten, horinonen, vitainines

(jijieson, 1963) en er treden allerlel translocaties op van deze stoffen

tussen wortel en spruit en oud en nieuw weefsel. Meestal treedt een
schUivir)g op ten gunste van de spruit (Bouteloua cracilis: Detling, Dyer

& WinrI, 1979; Aqropyron: Caldwell et al. 1981; Verbascum thapsus en
ossum officinale: Verkaar, Van der Meijden & Breebaart,1986). Door

Painter & Detling (1981) werden bli Aqropyron smithii geen significante

verschillefl in allocatiepatronen gevonden tussen de controlegroep en

experimente 1 e groep.

2.1.2 Morfologie -

De norfologie van een plant kan aarizienlijk worden gewijzigd door

defoliatie (White, 1984) wanneer er bijvoorbeeld — door beschadiging van

apicale meristemen — meer laterale spruiten verschijnen. De mate van

'tilleririci' als respons op begrazing is nogal variabel (Jameson, 1963) en

hangt samen met diverse arxiere (a)biotische factoren, zoals competitie,

utrientenVQ0lefling, reproductief verincgen van de plant etc. (Harris,

1978).
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Kigel (1980) vond een reductie in tillering bii Lolium multiflonun, maar

Cal dwell et al. (1981) melden voor de tolerante soort Aqropyron desertorum

eer' toegenomen mate van tillering na defoliatie. Van Wieren (1988) vorxI dat

het aantal tillers bi i Descharnpsia f lexosa na enke 1 e jaren begrazing hoger
was dan in de onbegraasde situatie. Detling & Painter (1983) vonden bij
0pu1aties van AqroPYrOfl smithil geen effect van defoliatie op de

tii lerproductie. Een mogeliik verkiaring hiervoor zou volgens hen kunnen
ziin de überhaupt al geringe mate van tillering gedurende de pericde waarin
het experiment werd gedaari. In een eerder onderzoek (Painter & Detling,
1981) werd echter evenmin een significant effect op de tillerproductie
gevonden tijdens een periode waarin de mate van tillering wel hoog was.
In 1-iet algemeen neemt de tillerproductie af wanneer defoliatie alleen de
bladeren betreft, maar neemt deze toe, wanneer apicale meristemen worden

verwiiderd (Jameson, 1963).
in begraasde populaties worden ook vaak modificaties waargenomen, die een

anpasSir1g aan herbivorie lijken te zijn, oindat ze de kans op beschadigirig

verkleinen, of de hoeveelheid door een herbivoor te verwijderen biomassa
redUceren. Hiertoe behoren dwerggroei, kortere internodin, een wijziging

van bladgrootte, bladhoek, etc. (o.a. bij Aqropyron desertorum: Hickey,

1961; Lolium perenrie: Brougham & Harris, 1967 en Thomas, 1973; aipontia

fischeri Mattheis, Tieszen & Lewis, 1976; Poa annua: Warwick & Briggs,
nthonia—soorten: Scott & Whalley, 1984; Schizachyrium scoparium

frequens: Cannan & Briske, 1985).

2.2 Het optimalisatiemodel

De respons van planten is er in de eerste plaats op gericht om de nadelige

effeCten van beqrazing te reduceren. De discussie over een eventuele

5jmulering door begrazing is nog in vol le gang. Voor een nadere

eschOUWiflg hiervan gaan we terug naar figuur 1.
Het effect op de plant (y—as) wordt nogal eens op een verschillende

inanier uitgedrukt. Zo spreken McNaughton (1983) en Jefferies (1988) van
'groei/fitness' en Hubert et al. (1981) van eeffect op NPP1. Het felt dat

men net altijd onderscheid maakt tussen effecten op het niveau van plant,
opulatie of oecosysteem zou tot nog grotere verwarring kunnen leiden. Vaak

wordt gewerkt met de hypothese dat herbivoren de fitness van een plant

verhogen (o.a. McNaughton, 1983) of zelfs maximaliseren (o.a. Owen &

wiegert, 1976; Steriseth, 1978). Fitness is — als relatief begrip — slechts
van toepass I rig op een bepaa 1 d genotype (t .0.V. de andere genotypen) en kan
dus niet worden gebruikt als het effect van herbivoren op een bepaalde
soort wordt onderzocht. Behalve relatief, is het ook nog mm of meer

abstract: Fitness als eigenschap kan als zodanig niet worden gemeten (zie

o. a. Owen & Wiegert, 1982) en men zal dus gebruik moeten maken van andere
keninerken. als maat voor de fitness. Groel is zo'n veel gebruikt kenmerk,
maar heeft als nadeel dat het niet duidelijk genoeg is gedefinieerd.
'Groel' heeft zowél betrekking op de bovengrondse als op de ondergrondse
delen, en kari (zonder destructie) vrii moeiliik worderi gemeten. De netto
primaire prcductie (NPP) of netto primaire productie van boven—grondse
delen (NPPP) liikt een geschikte maat. Toch heeft deze ook een nadeel,
najneliik dat de effecten op de ondergrondse delen buiten beschouwing
blijven. Dit heeft tot gevoig dat ten onrechte zou kunnen worden
geconclUdeerd dat begrazing een stimulerend effect heeft: een toenaine in de
g-roei van de bovengroncLse deleri zou immers bereikt kunnen zijn ten koste
van de ondergrondse delen, met als mogelijk resultaat een veruiinderde
wortelfunctie en een verhoogde kans op sterfte.
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Effecten op de korte termiin dienen dus te worden gescheiden van effecten
op de lange termiin, al roept de irdeling van Owen & Wiegert (1981) in

'short—term fitness' en 'long—term fitness' enige vraagtekens op. oi.at zij
hiervoor geen duidellike definities geven, en al evenmin aangeven op welke
t.jjdschaal zij dit toepassen. Wanneer we de NPP gebruiken om het effect
van begrazing te beschriiven, is dit zowel toepasbaar op een individuele

plant als op een populatie van een bepaalde soort (gemiddelde NPP), maar
daarbii dient wel in de gaten gehouden te worden, dat er in dit laatste

geval alleen over effecten op 'de gemiddelde fitness' (of: de fitness van
eerx populatie) kan worderi gesproken.

Voorbeelden van onderzoek die het optimalisatiemodel lijken te steunen
zijn; Dyer (1975), McNaugtiton (1979) en Jefferies (1988). Dyer vond bij Zea

een stimulerende invloed van Agelaius phoeniceus op de groei. De

verwiidering van (delen van) de korrels tijdens de groeifase, stimuleerde

extra groei, welke in ruime mate compenseerde voor de hoeveelheid biomassa
die door de vogels werd verwiiderd. McNaughton bestudeerde in het veld het
effect van de voornaainste begrazers op Andropoqon qreenwayi. De relatie

tussen de stimulering van de bovengrondse productiviteit van het grasland

en de graasintensiteit kon worden weergegeven door een curve met een

optimum bij een matige begrazing, vergelijkbaar met curve 3 uit het model.

Jefferies geeft de resultaten van een experiment uitgevoerd door David Hik.

Ga.nzen beqraasden experimentele plots met Carex en Puccinellia gedurende

peri.odes van verschillende lengte. Wanneer de lengte van de graasperiode

(als maat voor de graasintensiteit) op de x—as, en de bovengrondse biomassa

op de y—as wordt uitgezet, dan benaderen de curves voor 24 en 36 dagen
hergroei de optimal isatiecurve (curve 3) uit het model. Met andere woorden,
de productie van de bovengrondse biomassa is het hoogst bli een gemiddelde

graasintensiteit. De faeces werden niet uit de plots verwijderd en de

toename in NAFF werd toegeschreven aan de snelle recycling van nutriënten

(m.n. stikstof). Tijdens een seminarie (d.d. 31.3.1989) vertelde Jefferies
dat de curve bij ver.iidering van de faeces meer die van curve 1 uit het

model benaderde, waaruit nogmaals het belang van de neverieffecten van

begrazing blijkt.

2.3 Groeicomperisatie — het mechanisme achter het optimalisatiemodel

Als mechanisme om nadelige effecten van begrazing op te vangen wordt vaak

groeicomPensatie genoemd (o.a. McNaughton, 1983).
Belky (1986) pleit echter voor een onderverdeling van deze term In:

1. Overcompensatie: Het cuinulatieve totale drooggewicht (md.

het verwijderde weefsel) van begraasde planten is hoger dan

dat van onbegraasde p1 anten.

2. Eacte comensatie: Het cumulatieve totale drooggewicht

van begraasde en onbegraasde plariten is gellik.
3. Ordercnsatie: Het cumulatieve totale drooggewicht
van begraasde planten is lager dan dat van onbegraasde plan—

ten.
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GroeicomPeTatie karl op twee principes berusten: Ten eerste, de relatieve

groeisnelheid (RGR) van de beschadigde plant is hoger dan die van een
control e ( onbegraasde) plant; ten tweede, de groe i perlode voor de

echadigde plant is langer dan die van een controle plant (Verkaar, 1988).
Dit laatste kan het gevoig ziin van een uitgestelde bloel, waardoor de
vegetatieve fase wordt verler'gd, of een vertraagde bladveroudering.
De mogel iikheden voor een plant cm groeicompensatie te bereiken is
afhankeliik van meerdere factoren, zoals: intensiteit en frequentie van
begrazing en type begrazing (welke delen worden verwi iderd?), evenals de

fysiolcg].Sche resporlsen van de begraasde plant in relatie met (arere)

rnilieufactoren (Verkaar, 1988).

Een toenaifle van NPF zou het gevolg kunnen zijn van zowel intrinsieke als

extrinsieke mechanismerL welke werken op het niveau van het individu.

Intrinsleke mechanisnien zlin o.a.:

— een toerianie in de mate van fotosynthese van het resterende of

ni euwgevoflnde p1 antenweefse 1;

— mobilisatie van opgeslagen reserves;

— activatie van overgebleven meristemen (door groeistimulereride stoffen

mogellik afkomstig ult het speeksel van de grazer! (o.a. Owen & Wiegert,

1981)) of via een vermindering van beschaduwing na defoliatie (o.a.

3jneson, 1963);
— afnairie van de bladinortaliteit (o.a. Verkaar, Van der Mejjden, &

Breejjaart, 1986).

Extrinsieke mechanismen omvatten o.a. de versnelde recycling van nutriënten

blivoOrbeeld ten gevolge van faeces—decompositie (McNaughton, 1979;

Jefferies, 1988). Jefferies benadrukt — met betrekking tot een onderzoek

naar )jegrazing door ganzen op Puccine 11 Ia — dat begrazing op zich een

riadelig effect heeft op de groel van Puccinellia. De ganzen stimuleren via
een versnelde turnover van stikstof echter de productie van hun geprefe—
reerde voed.selplant in een op zich stikstof—deficiënt milieu, en wel op een

zodanig tijdstip dat zii (de garizen) daar van kunnen profiteren. In andere

systemen kan de groeirespons van begraasde planten Op nutriënten—verriikirig
door graZers uitgesteld worden tot het volgende seizoen, waardoor deze
grazers worden gedwongen in een groter gebied te fourageren.
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Een mathemathische analyse van d.e veranderingen in RGR, welke nodig zijri omd NFP te verhogen als respons op begrazing, wordt behandeld door Hi ibert
et al. (1981). De verkregen vergeliiking, welke is gebaseerd op vier
vriabelen (gemiddelde RGF? van de sprint. verandering in RGR na begrazing,
grazingslr1tensiteit en herstelperiode) geeft een liin (zie fig. 2)
wa.rbii de produetle van begraasde en onbegraasde planten gelijk is (exacte
ccmpensatie in de terminologie van Beisky). Onder die lijn zal de NPP
fnemen (vgl. ondercompensatie) en daarboven zal die toenemen (vgl.
0'ercompensatie). De analyse laat zien dat in sonmige gevallen een kleine
taenalne in RG1 al voldoende is om de productie te verhogen (nml. bij
1 ngzame groelers), terwi ii in aridere geval len zeer grote veranderingen in
RGR nodig zijn (snelle groelers). De aanwezigheid van fysiologische
inechanismen the de RGP doen toenemen na begrazing, impliceren dus niet
rioodzakelijkerwiis dat begrazing de NPF zal vergroten, en omgekeerd, hoeft
het felt dat er geen toename in productie wordt vastgesteld niet in te
houden dat er geen mechanismen werkzaam zijn om de RGR te doen toenemen en
cle gevolgen van herbivorie te reduceren (Hubert et al, 1981).

-
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Figuur 2: De prcducte—iso1ijn.t (tJdsintei-val) en (gem. relatieve
groelaneiheid) zijn constant gehouden om R. (de gem. relatieve
groeisneiheid van de tegraasde plant) als functie van G (de
graasintensiteit) weer te geven.
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3. DE PONS VAN POPULATI

In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat begrazirç een enorme invloed heeft op
ailerlei processen in de plant, en het uiteindeliike effect hiervan wordt

bepaald door verschillende (a)biotische factoren. Het zal duideliik zijn

dat in een populatie, waar de individuele plant te maken heeft met zowel

jntra— als iriterspecifieke competitie om water, 1 icht, nutrinten etc.,

begrazing een niet onaanzienliike selectiefactor kan zijn.

3.1 Fopulatiediffereritiatie

13

Wanrleer door natuurliike selectie genetisch verschillende populaties binnen

een soort ziin geselecteerd, spreken we van populatiedifferentiatie

Tal'lc Consequences of heavy defoliation, and possibilities
(or selection inn grassland species.

j.. of Selection for

(ecotypen *) Begrazing kan voor diverse
kenmerken van 'life history' en allocatie —
strategieën populatiedifferentiatie doen
ontstaan (zie tabel). In sommige gevallien
zijn de waargenoinen modificaties niet direct
in verband te brengen met de huidige
milieuomstandigheden. In zo'n geval zouden ze
het gevoig kunnen ziin van begrazing (of
maaien) in het verleden, als daardoor ontstane
modificaties genetisch werden va.stgelegd

(Ernst, 1987).

hntOSYflthetic capacity photosynthetic activities near

soil snrface
subsurface storage systems
defoliation resistance

nutrients for metranslocation nutrient efficiency

water dsougl,t resistance
heat resistance

reprodstclive capacity earliness or lateness of
flowering
perennality with emphasis on
vegetative reproduction
sensitivity of seed predatios
alter changes of the
herbivorous insects

MorfologJiSChe mc'dificaties, die o.a. als functie lijken te hebben foto—
synthetisch weefsel te beschermen tegen begrazing (zie 2.1.2). zijn al vaak

beschreven. Hickey (1961) vond dat de groeivorln van Aqropyron desertorum

verschilde per locatie, al naar gelarig de begrazingsdruk in eerdere jaren.

Intensief begraasde planten (meer dan 7O biomassa verwiiderd) vertoonden
een veel meer uitgespreide, kruipende groeivorm, dan planten van niet—
begraasde locaties. Thomas (1973) vond hetzelfde voor populaties van Lolium
penne en L. multiflorum, waarbij de groelvorm op een subjectieve manier
werd uitgedrukt in de hoek van de tillers met de grond.
Brougham & Harris (1967), in een experiment met een gemengde populatie

(aanvankelijk in een 1:1 verhouding) van twee Lolium—variëteiten welke

verschilden in groeivonn, voriden een verschuiving in de genotypische

structuur van de populatie. Afharikelijk van de begrazingsintensiteit nani de
gehele populatie een bepaalde groeivorm aan: bii lichte begrazing vertoonde
9O van alle planten de morfologische eigenschappen van de variëteit met
bredere bladeren, verspreid groeiende tillers en een rechtopgaande groei.

Continue begrazing daarentegen resulteerde in een populatie die voor 85
bestond uit planten met kenmerken als: smallere bladeren, een meer
kr-uipende groei en dichtopeen groeiende tillers. Dat een dergelijke

verschuiving al na iaar werd waargenomen, geeft enig idee over de kracht

van de selectie die begrazing uitoefent.

*) N.B.: Variatie kan echter ook het gevoig ziin van fenotypische

plasticiteit van een bepaald genotype in verschillende milieu's

(Bradshaw, 1965).



Bjj diverse soorten is selectie door defoliatie tegen hoge, opgroeierKIe

vorsen waargenomen (zowel door begrazing als maaien), o. a. bij: Agropyron

smithii (Detling & Painter, 1983); Dactylis glomerata en Lolium perenne
(Gregor & Sansome, 1927); L.olium perenne (Charles, 1964); Danthonia linkii,

D. richardsonii en D. racemosa (Scott & Whalley, 1984); Poa annua (Warwick
& Briggs, 1978; McNeilly, 1981); Pucciriellia maritima (Gray & Scott,

1980); Schizachyriuin scoparium var. freguens (Carman & iske, 1985).
Populaties van de drie Darithonia—soorten uit begraasde populaties

vertooriden een meer 1 iggende groei, meer en kortere tillers, een latere
bloeitijd en — doch slechts in één populatie — een grotere hoeveelheid zaden.
Deze verschillen bleven behouderi in de Fl populaties welke in de kas werderi
opgekweekt, hoewel ze in de ouderpopulaties duidelijker waren. Toch bleek
de selectiekracht, orider invloed waarvan de nieuwe populaties zich

ontwikkelden, een brede basis van genetische variabiliteit in stand te

houden, m.a.w. selectie resulteerde niet in een meer uniforme populatie dan

de uitgangspopulatie. Een zelfde mate van variabiliteit zowel tussen als

binnen populaties van Puccinellia phrycTanodes werd gevonden door Jefferies

& Gottlieb (1983). Een vergeliiking van populaties van P. phryganodes van
locaties met een verschillende begrazingsintensiteit wees op een selectie

van biotypen met een hoge turnover van bladeren en het vermogen om veel

spruiten te vormen bii een hoge begrazingsintensiteit (Jefferies, 1988).

Dit verschil werd geinterpreteerd in relatie met de beschikbaarheid van N:

Op de N—deficiënte onbegraasde locaties wordt geselecteerd op een lage

groeisnelheid, maar daar, waar door grazers extra nutriënten beschikbaar

komen, zijn de snelle groeiers in het voordeel.

Carman & Thiske (1985) vonden dat populaties van Schizachyrium scoparium

var. freguens met een lange begrazingshistorie gekarakteriseerd werden door

kortere en smallere bladeren en tillers met een geringer gewicht vergeleken

met niet—begraasde populaties.IrIdividuen uit een begraasde populatie

produceerden ook meer tillers dan planten ult een onbegraasde populatie

De planten uit de begraasde populatie vertoonden bii defoliatie een lager

specific leaf weight (SLW), een kleinere hoeveelheid biomassa werd

verwiiderd per tiller en er werderi meer nieuwe en hergroeiende tillers

geproduceerd. De productie per plant bleef bli beide populaties geliik

vanwege het grotere aantal tillers per plant in de begraasde populatie.
Beide populaties vertoonden een aanzienliike allozym—variatie.

Behalve een lagere, kruipende groeivorm, vertonen aangepaste typen nog
tal van andere kenmerken. Deze hoeven niet aitlid morfologisch te ziin,

zoals blijkt uit het onderzoek van Caidwell et al. (1981), waarin twee

ropyron—soorten werden vergeleken. Hoewel verschillend in tolerantie

t . a . v. begrazing, vertonen beide soorten sterke overeenkomsten voor diverse
kenmerken, waaronder groe ivorm. Moge ii ik 1 iggen aan de verschi. 11 ende
responsen op defoliatie verschillen in fysiologische kenmerken ten
grondslag. A. desertorum investeerde minder N en biomassa per fotosyn—
thetisch oppervlak. Na defoliatie vond meer allocatie naar de spruit plaats

en een geliiktiidige beperking van de wortelgroei leidde tot een sneller

herstel van de spruit/wortel verhouding.
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3.2 Opnieuw GR

Zoals we hebben gezien in 2.3. kari de groelcomperisatie berusten op:

1°: Een verlengirig van de vegetatieve fase;
2: Eeri hogere RGR t.o.v. onbegraasde plariten.

Wanrieer een hoger(e) RGR voor begraasde planten guristig is, zoals wordt
verondersteld, mcgen we aannemen dat natuurlijke selectie hierop aarriipt.
Soorten uit contrasterende milieu's verschillen in RGR (Grime & Hunt, 1975)
en het is in principe mogellik dat ook op soortsniveau — door disruptieve

selectie — verschillen in 1GR ontstaan bli populaties ult begraasde en

oniegraasde gebieden (zie pc'stulaat 2).
&u-don & Harper (1980) vonden inderdaad in een studie van Trifolium repens

dat er binnen een populatie al aanzieriliike variatie in RGP bestond. Een

mogellike verkiaring hiervoor zou ziin dat dit kerimerk variabel in

expressie (polyinorf?) is. Zii concludeerden ult dit onderzoek dat er met de

nodige voorzichtigheid moet worden gesproken over een (eventuele)

adaptieve betekenis van RGR bii vergeliiking van verschilleride soorten,

maar zii doen daarbii geen uitspraak over adaptieve verschillen tussen

genotypen van een soort.
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4. DISC'JSSIE

4. 1 Adaptieve betekenis van de reeponsmechaniemen

Soorten (of ecotypen) die relatief goed bestand ziin tegen de effecten van
begrazirg of er zelfs door warden gestimuleerd vertonen een aantal

eigenschappen. zowel morfologisch als fysiologisch, die hen onderscheiden

van de meer gevoelige soorten of typen (zie Hoofdstuk 3). Er zijn

aanwiiz:ingen dat de verschillende eigenschappen welke de plant beschennen

tegen begrazing (of maaien) oak voordeel biederi onder diverse andere

jiieuomstandigheden, zoals Jefferies (1988) beschrijft voor Puccinellia

In deze paragraaf zal worden gekeken wat de (eventuele)

adaptieVe betekenis zou kunnen zijn van deze kenmerken.

4.1.1 Morfologische eigenschappen

Brarison (1953, in Mattheis, Tieszen & Lewis, 1976) meent, dat de

berei.kbaarheid van rneristematisch weefsel voor de grazers, bij gr8minoiden

een belarigriike rol zou kunnen spelen, orndat verwiidering van het groelpunt

in deze groep de bladproductie stopt. Een meer kruipende groeivorm, waarbij

de meristemen zich dichter bii de grond bevinden en daardoor beter
bescherlfld ziin, liikt daarom een adaptatie die een plant beter bestand

maaict tegen begrazing. Eli Dupontia fischeri bevindt het apicale meristeem

zich meestal in de moslaag, waardoor de kans op beschadiging door grazers

klein(er) is (Mattheis, Tieszen & Lewis, 1976). Aarssen & Turkington (1985)

vonden dat bij Holcus lanatus, Lolium perenne en Trifolium repens

directionele selectie (a.g.v. begrazing) had geleid tot een kruipende groei

en deze trend was duideliiker, naarmate de populatie ouder was. In

waar het apicale meristeem zich hoger bevindt dan bii de

grassen was het effect het meest uitgesproken. Eli een kruipende groel met

kleinere tillers bevindt zich oak een grotere hoeveelheid biomassa dichter

bii de grand, waardoor de hoeveelheid door een herbivoor te verwijderen

biomassa wordt gereduceerd.
Een toegenomen mate van tillering kan biidragen tot een snel herstel van

het fotosynthetisch opperviak na begrazing. Redistributie van fotosynthese—
producten kan oak compenseren voor plaatseliike effecten van herbivorie

binnefl een tillersysteem (Carman & Briske, 1985).
Duncan et al. (1967, in Detling & Painter, 1983) veronderstelden dat bij

relatief lage leaf area indices (I-Al < 3.5) de fotosynthese in de populatie
als geheel het hoogst was, als de bladeren van de planten meer horizontaal

groelden. Voor 1cjropyron smithil bleek dat laatste het geval bli de

begraasde populatie, een mogeliike verkiaring voor de naar verhouding

geringere afname in NP? na defoliatie in deze populatie.

4.1.2 Fysiologi3che eigenachappen

De plant kan warden gezieri als een systeem van 'sources en sinks', dat in

het algemeen in evenwicht verkeert. Wanneer door begrazing bladeren

(sources) verdwijnen, kan de NAR (net assimilation rate) van de resterende
sources toenemen am het evenwicht te herstellen. Defoliatie zou een toename

van 'sink strength' t.o.v. 'source strength' veroorzaken, waardoor de

beperkingefl op fotosynthese a.g.v. accuniulatie van stoffen kunnen worden

opgeheven (Marshall & Sagar, 1965; McNaughton, 1979; Crawley. 1983).
Translocaties tussen wortel en spniit of een tijdelijke stopzetting van de
worteigroel kunnen oak bijdrageri tot herstel van de spruit:wortel ratio.
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Fotosynthese zou kunnen toenemen als gevoig van een verbeterde toevoer van
water en nutriënten naar de resterende bladeren (Mooney & Ch]iariello,

1984). Verkaar et al. (1986) vonden echter geen toeneme van N—gehalte na

defoliat]ie en zii concludeerden dat de hypothese van Mooney & Chiariello
t .a .v. N door hun experiment niet gesteurid werd. Heichel & Turner (1983)

daarentegen, vonden wel een hoger N—gehalte.

Een toegenomeri lichtintensiteit OP het resterende weefsel door het

wegvallen van de onderlinge beschaduwing zal onmiddellik resulteren in een

toename van de fotosynthese, als voordien de bladeren beneden hun licht—

verzadigircspunt werden gehouden (Jameson, 1963). Bladeren die onder

Uchtornstandigheden ziin gevormd ('zonnebladeren') zijn veak dikker en

bevatten ineer cellen en chioroplasten per opp.eeriheid. dan schaduwbiaderen

(Larcher, 1980), wat eveneens kan leiden tot een hogere assimilatie—

snelheid per opp.eenheid. (niet noodzakelijkerwiis per eenheid biomassa)

in de nieuwgevormde bladeren (McNaughton, 1983). Planten ult populaties met

een begrazingshistorie vertonen echter vaak een lager specific leaf weight

(SLW), m. a. w. blad.biomassa met een geringe C—investering. Dit houdt in dat

er minder C is vereist om het fotosynthetisch weefsel te vervangen en dat

er minder C verloren gaat bij begrazing (Carman & Briske, 1985). A. deser—

to investeerde minder N en biomassa per fotosynthetische opp. eenheid

(Caidwell et al., 1981).
Jefferies (1988) veronderstelde dat op de onbegraasde terreinen selectie

op biotypen van Puccinellia phryganodes met een lage groeisnelheid

plaatsvindt en dat op de begraasde terreinen juist de snelle groeiers zijn

bevoordeeld. Dit zou samenhangen met de N—voorziening, die in het begraasde

gebied beter is door faeces van de grazers (versnelde N—turnover). Verkaar
et al. (1986) vonden ook dat Cyrioqlossum officinale — met een lage RGR—

niet goed bestand was tegen defoliatie. Volgens het RGP—model van Hubert

et al. (1981) zouderi planten met een groeisnelheid die (ver) beneden hun

maximale RGR ligt, beter kunnen reageren op begrazing dan planten die
(bijna) met hun maximale RGF groeien, omdat bij de langzame groeiers een

kleine toename in RGR al een productie—verhoging tot gevoig kan hebben

(zie 2.3).

4.2 Vegetatieprocessen

4.2.1 Begrazing en competitie

In een grasland waar frequent of intensief begrazing optreedt, zal een

hoogopgroeiende plant in het nadeel zijn. Zoals in 3.1 bleek, ziin planten

uit begraasde populaties vaak kleiner, met een meer kruipende groeiwiize.

Door op deze wijze de kans op beschadiging door herbivoren te verkleinen en

de levensduur te verlengen, zou de plant ziin fitness kunnen verhogen. Deze

redenering houdt er echter geen rekening mee dat in graslanden competitie

een belangriike rol speelt, en de interactie tussen begrazing en competitie

kan voor een plant van groot belang zijn. Een plant die op zich geen

nadelig effect van competitie oridervindt bij afwezigheid van begrazing, kan

volledig weggeconcurreerd worden door andere soorten als de invloed van

coinpetitie wordt versterkt door de invloed van begrazing. Om zich in een

dergeliik systeeffi van tegenstriidige belangen te kunnen handhaven zal een

plant dus een soort 'optimale grootte' moeten aannemen, die een kleine kans

op begmzing niaar een grotere invloed van competitie, combineert met een

groter risico op begrazing, maar een beter competitief vermogen (Aarssen &

Turkington. 1985). Een trade—off tussen herbivoor—resistentie en

competitief vermogen lljkt te bestaan in Trifolium repens (Dirzo & Harper,
1982 in Dirzo, 1984). Het cyanogene type is beter beschermd tegen

begrazing, maar het acyanogene type heeft, hoewel gevoelig voor begrazing,

een beter competitief vermcgen.
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De invloed van een combinatie van factoren (competitie, begrazing en N—

voorziening) werd beschreven door Charles (1964), en ook daaruit bleek hoe

zeer de performance van een soort athankeliik is van de eigenschappen van
een andere soort.

Tillers van een iridividu onderviriden zowel voor— als nadelen van elkaar:
wanneer een of enkele tillers worden begraasd kan allocatie van stoffen
vanuit de onbeschadigde tillers biidragen tot herstel van het fotosyn—
thetisch weefsel in de beschadigde tillers. Daarnaast zal ook onderlinge
competitie optreden, hoewel Marshall & Sagar (1965) voor Loliuin multifloi-uin
vonden dat defoliatie van alle tillers behalve ééri, niet resulteerde in het
domineren van de intacte tiller. Daarentegen had deze laatste juist een
onderhouclende functie voor de andere tillers.

4.2.2 egrazing en thversiteit

Een herbivoor creert tpatches' (postulaat 3) door selectieve begrazing of
door een begrazingspatroon dat varieert in de tiid. In een gemengde
populatie zal de uiteindeliike situatie afhankelijk zijn van de relatie
tussen het competitief vermogen en de voorkeur van de herbivoor. De
diversiteit zal hoog zijn als de herbivoor voorkeur heeft voor de
competitief dominante soort, en zal afnemen als de geprefereerde soort niet
de meest competitieve is (Dirzo, 1984). Huston (1979) verving in zijn model
de 'intensiteit van begrazing' uit Grime's model (1973) door de 'frequentie
vaxi verstoring'. Uit Huston's model bleek dat een hoge diversiteit behouden
bliJft onder omstandigheden van matig frequente verstoring en matige
groeisnelheden (zie ook Peet, Glenn—Lewin & Walker Wolf, 1983).
Zowel een toenaine als een afnanle in begrazingsintensiteit kan leiden tot

een afname van soortsdiversiteit, maar als het evenwicht tussen begrazing
en soortensamenstelling weer is hersteld, kan de diversiteit weer toeriemen.
(Zeevalking & Fresco, 1977).
De nutriëntenverrijking die optreedt door faeces van de grazers, zal niet

overal geliik ziin, waardoor een ruimtelijke heterogeniteit ontstaat die de
soortenrijkdom zal vergroten.

4.2.3 Begrazing vs. knippen/maaien

Het uitgebreide netwerk van onderlinge relaties in het natuurlijke milieu
is moeilijk te bestuderen en er zijn dan ook diverse methoden ontwlkkeld om
het effect van herbivorie te benaderen.
Bij de interpretatie van onderzoek met gesimuleerde begrazing dient wel
rekening te worden gehouden met de verschlllen tussen experimentele
methode(n) en begrazing door herbivoren.
Er bestaan grote verschillen tussen begrazing en maaien of knippen. Eén van
de voornaamste hiervan is dat maaien uniform is in hoogte en homogeen
verdeeld over de ruimte, terwlil een grazer 'patches creeërt in de
vegetatie door buy. selectief een bepaalde soort of bepaalde plantedelen
of verschillende planten tot op een verschillende hoogte te begrazen (o.a.
Jaeson, 1963; Crawley, 1983). Daarnaast treedt bii begrazing bemesting en
betreding op, en zal de stroolselophoping verschillen t.o.v. maalen
(flakker, 1987). Bovendien is er eventueel een stimulerend effect van
bepaalde subetanties uit het speeksel van de grazer (zie 2.3).
Wanneer toch voor gesimuleerde begrazing wordt gekozen, dient men na te

gaan of het toegepaste 'begrazlngsregime' de natuurlijke situatie goed
benadert, m.b.t. intensiteit (kniphoogte), frequentie en verwijderde delen.
Op het niveau van de individuele plant zal continue begrazing ook lets
anders ziin dan op populatieniveau: Continue begrazing van een populatle
hoeft niet te impliceren dat de individuele plant continu wordt begraasd.
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4.3 Coriclusie

Zoals is geblekeri in de vorige hoofclstukken, vormt begrazing — vanuit de

plant bezien — slechts ééri van de vele onderdelen van het natuurlijke

milieu. Diverse interacties met zowel het biotische als het abiotische

milieu spelen een. nog niet altiid even duidelijke, rol en effecten op de

korte termiin dienen te worden onderscheiden van effecten op de lange

termiin Dirzo (1984) gebruikt hiervoor de termen "proximale (ecologische)

interactie en "ultimate (evolutionaire) interactie", gebaseerd op Baker

(1938). Zo zou een stimulering in de groei van de bovengrondse delen
bereikt kunneri worden ten koste van de ondergrondse delen, met op langere

termiifl eeri daardoor toegenomen sterftekans. Wanneer voor de hergroei van
fotosynthetisch weefsel reservestoffen worden gebruikt, dan kan herhaalde
defoliatie uiteindeliik deze reserves uitputten omdat ze niet kunrien worden
aangevuld (Albertson, Piegel & Launchbaugh, 1953). Een aanvankeli ike
groeistimulatie zal dan ulteindellik toch gevolgd kunnen worden door een

gereduceerde fitness of zelfs sterfte. Een ander lange—termiin effect van
herbivorie kan een toegenomen vatbaarheid voor infecties zijn.

Wanneer wordt gekeken naar de respons van een individu dan zou begrazing
de fitness (indien gedefinieerd als 'mate van ti 1 lering') kunnen verhogen
bij de soorten met kionale groei. Zoals blijkt uit 2.1.2 leidt begrazing
immers vaak tot een toenaine in de tillerproductie. De individuen die minder

goed bestand ziin tegen begrazing of de sterke competitie van zich snel

uitbreidende individuen, zouden uiteindeliik kunnen worden weggeconcureerd
(fitness—reductie). De invloed van competitie blijkt ook wanneer we kijken

naar de respons van een gras land waarin meerdere soorten voorkomen. De
productie van een grasland kan toenemen, als na begrazing/maaien een soort
die op zich al een hogere prcx:luctie heeft, relatief toeneemt t.o.v. een
minder productieve soort, en zal omgekeerd de productie afnemen als de

minder productieve soort de overhand kriigt.
Soms kan er een tijdseffect optreden, waardoor een verkeerde conclusie

kan worden getrokken t.a.v. het effect van begrazing. Een positief effect
van nutriëntenverriiking door grazers, zal afhangen van de mogeliikheid van

de planten om er gebruik van te maken. De respons zal soms worden

uitgesteld tot een volgend groeiseizoen (Jefferies, 1988). Een negatief

effect zou over het hoofd kunnen worden gezien als begrazing door het

verbruik van reserves meer invloed heeft op de productie in volgende jaren

dan in het groeiseizoen waarin het optreedt (Mattheis, Tieszen & Lewis,

1976).
De respons op begrazing zal afhangen van het tijdstip waarop begrazing

plaatsvindt, zowel m.b.t. het groelseizoen als rn.b.t. de groelfase waarin
de plant(en) zich bevind(t)(en). Frequentie en intensiteit, evenals de

heersende milieuoinstandigheden (water— en nutriëntgehalte van de bodem,

luchtvochtigheid etc.) llen het uiteindeliik effect bemnvloeden.

De groeirespons zal verschillen per soort, waarbij een onderscheid moet
worden gemaakt tussen eenjarige, tweejarige of overblijvende soorten, en er

moet rekening worden gehouden met de groelvorm (ondergrondse opsiagorganen,

kionale groei? e.d.). -
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Eeri van de belangrijkste problemen bli het onderzoek naar de effecten van

herbivorie, is dus de enorme complexiteit. Veldstudies hebben als nadeel

dat men niet alle omstandigheden onder controle heeft, en laboratorium— of
kasexperimenten hebben als nadeel dat men de natuurlijke situatie niet

vol ledig kan imiteren. Painter & Detling (1981) wijzen ook nog eens op het

felt dat extrapolatie van kas riaar veid met de nodige voorzichtigheid dient

te gebeuren, omdat plenten onder gecontroleerde omstandigheden soms andere
groe ikeninerken vertorien dan onder ye ldomstandigheden.

De meeste onderzoeken waarbii groeistimulatie werd gevonden, werden gedaan
onder gecontroleerde omstandigheden, maar het optreden van een positief

effect door begrazing hangt van zoveel factoren af dat het model van de

optimaUsatie naar miin mening te algemeen is.
De populaties die zich hebben gedifferentierd onder invloed van begrazing
vertonen weiiswaar vaak een positieve respons op defoliatie, de resultaten

van verschiilende onderzoekers zijn niet altijd met elkaar in overeen—

stemming en er ziin evenzoveel resuitaten die de hypothesen over groei—

stimu 1 at ie ondersteunen a is tegenspreken.
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