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Iniiding

Bij het natuurbelejd en natuurbeheer is soortenrijkdom
van vegetaties (een structuurkenmerk)
een belangrijke 'kwaliteitsparameter' naast natuurlijkhejd

(een proceskennierk) en
ze1dzamhejd De processen die versehillen in soortenrijkdom
veroorzaken worden nog steeds
niet volledig begrepen. In veel halfnatuurlijke
natuurgebieden in Nederland is de laatste
decrnnja de soortendjversitejt afgenomen doordat enkele
soorten met een relatief hoge
groeisnelheid sterk in dominantje zijn toegenomen. Het
gaat hierbij om soorten als Bochtige
smele (ondergroei voedsejarme bossen), Pijpestrooij
e (natte dopheidevegetatjes), Gevinde
koristeel (kalkgraslanden), Duinriet en Dauwbraam (duinen),
Strandkweek (kwelders). Door
natuurbeheerders die streven naar een hoge soortenrijkdom wordt
dominantie van deze soorten
vaak als een probleem gezien. Om de mechanismen te ontrafelen
die een hoge soortenrijkdom
moe1ijk maken, is het nodig om eerst te weten welke mechanismen
de dominantie van deze
soolten kunnen tegengaan, dus welke mechanismen competitieve
verdringing van andere
soorten voorkomen. Een factor die hierbij belangrijk kan zijn is ruimtelijke
heterogenitejt. Op
versthiJjende ruimtelijke schalen kunnen andere processen een rol spelen.

Veel ecologische theorieèn en modellen over interacties tussen plantensoorten
gaan er van uit
dat de onderzochte soorten leven in een homogeen milieu,
zonder ruimtelijke structuur. Onder
natuurlijke omstandigheden is de beschikbaarhejd van nutriënten in de ruimte echter
zeer
heterogeen. Recent zijn er door plantenecologen modellen ontwikkeld
die rekening houden
met heterogeniteit in ruimte en/of tijd (o.a. Tilman, 1994; Huston & DeAngelis, 1994
en
Huisinan, manuscript). Hieruit blijkt dat ruimtelijke en temporele heterogeniteit belangrijke
consequenties kunnen hebben voor de interacties tussen plantensoorteri.

In dit rapport ga ik in op ruimtelijlce heterogeniteit en dan
met name op heterogeniteit in de
beschikbaarhejd van nutriënten. Op verschillende schalen spelen
andere processen een rol,
odat ik voor verschillende schalen afzonderlijk probeer te achterhalen
hoe ruimtelijke
heterogeniteit de interacties tussen plantensoorten kan beInvloeden.
Hierbij wordt uitgegaan
van de ruimtelijke schaal van individuele planten en vervolgens wordt respectievelijk ingegaan
op de ruimtelijke schalen boven en beneden individuele planten. Bij onderzoek
naar de
interactie tussen plantensoorten worden mycorrhizaschjmmels vaak
buiten beschouwing
gelaten. Doordat de heterogeniteit in beschikbaarheid van nutriënten zoals de meeste
plantensoorten die ervaren sterk beInvloed wordt door mycorrhizaschimmels,
wordt
aansluitend de rol van ruimtelijke heterogeniteit in mycorrhizapaijner besproken.
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Inteniclie hissen sooiten
Negalieve interacties
Individuele planten kunnen het functioneren van andere soorten in de buurt op verschillende
manieren bemnvloeden. Volgens veel plantenecologen spelen vooral negatieve interacties (m.n.
competitie) een rol bij veranderingen in de soortensamenstelling van de vegetatie (o.a. Tilman,
1985, 1994; Berendse & Elberse, 1990; Huston & DeAngelis, 1994).
De groei van elke vegetatie wordt gelimiteerd door één of meer bronnen (resources), meestal
één of meerdere nutriënten en/of licht, soms ook water. Wanneer twee naast elkaar groeiende
planten door dezelfde resource gelimiteerd worden en door opname van deze resource de
beschikbaarheid hiervan voor de andere plant verlagen dan beInvloeden ze elkaars groei
negatief. Met name de resource ratio hypothese van Tilman (1985) heeft veel invloed gehad
op het onderzoek naar mechanismen van competitie tussen planten.

Positieve interacties

De sterke nadruk op negatieve interacties bij de verkiaring van mechanismen achter

verandenngen in de soortensamenstelling van een vegetatie, heeft mogelijk geleid tot een
onderschatting van de invloed van positieve interacties (Goldberg & Barton, 1992; van Andel
et a!., 1993; Bertness & Callaway, 1994; Perry, 1995). Een plant kan andere plantensoorten
positief beinvloeden door verhoging van de beschikbaarheid van één of meerdere limiterende
nutriënten of door milieufactoren minder ongunstig te maken (o.a. bescherming tegen droogte,

anaerobie en herbivorie). Vaak treedt de positieve interactie indirect op via andere
organismen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij mycorrhizaschimmels die individuén van
verschillende plantensoorten kunnen verbinden en interspecifiek transport van C en/of
nutriënten mogelijk maken (Grime et a!., 1987; Newman, 1988; Perry et a!., 1989; Eason et
a!., 1991). De relatief geringe aandacht van plantenecologen voor positieve interacties is
misschien tekenend voor de huidige tijdgeest.
Re/at/eve invloed van competitie
Er is in de tachtiger en negentiger jaren veel discussie geweest over de relatieve invloed van
competitie ten opzichte van andere factoren op de samenstelling van vegetaties (zie o.a.
Grace, 1991). Grace (1993) schrijft hierover: "Our inability to arrive at a consensus opinion,
however, may say more about the weaknesses of our science than about the complexity of
nature". Recent zijn enkele veldexperimenten uitgevoerd wa&in het effect van
nutriëntenbeschikbaarheid en disturbance op de intensiteit van competitie tussen planten
onderzocht werd (Campbell & Grime, 1992; Turkington eta!., 1993; Wilson & Tilman, 1993).
De absolute reductie van de biomassaproductie onder invloed van competitie nam toe met een
toename van de productiviteit (Campbell & Grime, 1992; Turkington et a!., 1993). Grace
(1995) maakt echter aannemelijk dat de invloed van competitie ten opzichte van andere
factoren beter uitgedrukt kan worden als de procentuele reductie van de biomassaproductie.
Deze relatieve intensiteit van de competitie werd in de dne experimenten weinig beInvloed
door de bodemvruchtbaarheid. In de bovengenoemde experimenten is de bodemheterogeniteit

zo lang mogelijk gehouden. De relatieve intensiteit van competitie bij een heterogene
beschikbaarheid van nutriënten is mogelijk anders. Mogelijk biedt heterogeniteit in ruimte en

tijd van de beschikbaarheid van resources een sleutel bij de discussie welke factoren de
relatieve intensiteit van competitie bepalen.
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Naast biotische interacties beInvloeden fysische
en chemische factoren (o.a. temperatuur, pH
en redoxpotenti) het functioneren van planten. Dit kan direct (remming
fysiologische
processen verhoging van de minimale nutrientenbehoefte
van
individuele
planten),
maar ook
indirect via veranderingen in de relatieve beschikbaarhejd
van resources. Mogelijk neemt in
vegetaties met een hoge mate van 'abiotische stress' de
relatieve intensiteit van competitie af
(o.a. Beicher e aL, 1995). Het relatieve belang
van positieve interacties neemt onder
dergelijke omstandigheden waarschijnlijk toe (Goldberg
& Barton, 1992; Bertness &
Callaway; Beicher et al., 1995; Perry, 1995; Pugnaire
et aL, 1996). Mogelijk is de ruimtelijke
schaal van abiofische stress vaak te groot
en te diffuus om de effecten duidelijk terug te
vinden op de ruimtelijke schaal van individuele planten.
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Vaiiabiliteit in planhesponsies
Trade offs en milieuconstraints

Een basisprincipe bij theorieën over competitie tussen soorten is het verschijnsel dat
investeringen van energie en materie in een bepaald onderdeel ten koste gaan van de
investeringen in andere onderdelen. Er is een 'trade off tussen verschillende aanpassingen. Een
morfologische of fysiologische aanpassing aan bepaalde milieucondities gaat (vrijwel ?) altijd
ten koste van de overlevingskans onder andere milieucondities. De belangrijkste 'milieu
constraints' zijn volgens Tilman (1990):
- lage beschikbaarheid van bodem resources (nutriënten, water)
- lage beschikbaarheid van licht
- lage beschikbaarheid van open ruimte
- bronnen van verlies en remming (o.a. herbivorie, pathogenen, allelopathie, extreem klimaat)

Tussen deze vier milieu constraints zijn diverse tweevoudige en meervoudige trade offs
mogelijk (Tilman, 1990). De set van eigenschappen die een plant kan bezitten, wordt hiermee
beperkt tot een kleine subset van mogelijke combinaties. Kleine verschillen in responsies van
plantensoorten, uitgedrukt in trade offs, kunnen de competitieverhoudingen bemnvloeden en
soortenrijkdom mogelijk maken.

Trade off tussen spruit en wortel
Het trade off principe is algemeen geaccepteerd in de ecologie, er bestaat echter verschil van
mening over de eigenschappen waartussen een dergelijke trade off optreedt. Het resource ratio

model van Tilman (1985) gaat ervan uit dat planten die veel energie steken in hun
worteistelsel om te kunnen concurreren om nutrienten, minder energie in hun spruit investeren
(lagere relatieve groeisnelheid) en daardoor minder goed goed kunnen concurreren om licht.
Het C-S-R model van Grime (1979) beschouwt zowel nutriëntenlimitatje als lichtlimitatie als
'stress factoren' die selecteren voor eenzelfde levensstrategie, zodat er geen trade off is tussen

allocatie naar wortel en spruit. Elke soort valt in het C-S-R model op een punt van een
gradient van inferieure- naar superieure competitiors. Bij metingen onder veldomstandigheden
vonden Berendse & Elberse (1990) en 01ff et a!. (1990) dat soorten van nutriëntenarme
bodems relatief meer investeren in hun bovengrondse delen dan soorten van meer productieve
bodems. Deze resultaten zijn dus tegengesteld aan de voorspelling van Tilman (1985) die wel
opgaat binnen de soort, maar blijkbaar niet tussen soorten. Het lijkt echter waarschijnlijk dat

bepalingen van het droogewicht van spruit en wortel een onderschatting opleveren van de
relatieve investering van de plant in het wortelstelsel, doordat er hierbij geen rekening wordt
gehouden met de allocatie van C, via de wortel, naar mycOrrhizaschimmels. Schattingen van
de C allocatie naar de mycorrhizaschimmels lopen uiteen van 4 tot 30 % (Durall et a!., 1994;
Tinker et al., 1994; Rygiewicz & Andersen, 1994). De allocatie naar de mycorrhizaschimmels
is groter onder nutriëntenarme omstandigheden (Read, 1991; Wallander & Nylund, 1992;
Tinker et a!., 1994).
Trade off tussen efficientie van opname N en P
Op een lager niveau is er een meningsverschil over het a! dan niet aanwezig zijn van een
trade off tussen efficiënte N en P opname. Leiden fysiologische aanpassingen voor een betere
N opname tot een relatieve vermindering van de P opname (we! trade off: Tilman, 1985) of
leiden deze aanpassingen tot een parallele verhoging in de P opname (geen trade off: Grime,
1979). Een indicatie dat er in elk geval onder bepaalde omstandigheden een trade off is tussen
6

efficiënte N en P opname wordt geleverd door
een experiment naar de competitie tussen
plantensoorten in een gradient van N:P verhoudingen
(Tilman, 1987). Het competitief
vermogen van de soorten was afhankelijk van de relatieve
beschikbaarhejd van N en P.
Waa.rschijnlijk kan erechter geen algerneen geldende uitspraak
gedaan worden over het al dan
niet aanwezig zijn van een trade off tussen efficiente
N en P opname. Er zijn zeer veel
aanpassingen voor een verbeterde opname
van nutrienten mogelijk. Een deel van deze
aanpassingen leidt waarschijnlijk tot een algemene verhoging
van de nutrientenopuame
(uitgebreicj worteistelsel), terwiji andere aanpassingen
meer
specifiek
werken (sideroforen, pH
verlaging).
P/as/ic i/cit van aiocatiepatronen
Plantensoorten kunnen verschjjjen in de manier

waarop ze hun energie verdelen over de
verschjllende onderdelen (allocatie). Een trade off
hoeft echter niet een vaste eigenschap van
een individu te zijn,. maar kan in de loop van de ontwikkeling van
een plant veranderen
(Grime, 1994; Gleeson & Tilman, 1994). Hierdoor
reageren planten niet alleèn passief op
bodemheterogenjteit maar ook aktief.
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Vañabiliteit in bet milieu
Bodenihetemgeniteit: helemgenlleit van het Jim iterende nutrient
Voor individuele planten komt bodemheterogeniteit tot uitdrukking via heterogeniteit in de
limiterende nutriënten. Vaak is dit N en/of P, soms in combinatie met K (01ff & Pegtel, 1994;
Koerselman & Verhoeven, 1995; de Mars, 1996). Het patroon van de voor de plant relevante
bodemheterogeniteit kan hierdoor worden vereenvoudigd tot het ruimtelijke patroon van dit

limiterende nutriönt. Voor een meer causale verkiaring van ruimtelijke patronen in de
vegetatie en veranderingen hierin, moeten de factoren gezocht worden die de dynamiek van
dit limiterende nutrient bepalen. Hiertoe moet zowel op het schaalniveau boven als beneden
het niveau van de individuele plant gekeken worden. Het schaalniveau boven de individuele
plant (o.a. ruimtelijke structuur van het landschap en lokale hydrologische systeem) levert de
randvoorwaardes, terwiji het schaalniveau onder de individuele plant (rhizosfeer en
'agregatosfeer') de onderliggende processen helpen verkiaren.

KwcmIficering van de ruimteljke schaal van bodemheterogeniiei'
Doordat veel bodemparameters niet normaal verdeeld zijn en ruimtelijk sterk gecorreleerd, zijn
ruimtelijke patronen in heterogeniteit moeilijk kwantitatief te meten en zijn meetgegevens
statistisch moeilijk analyseerbaar (Robertson & Gross, 1994). Een methode die aan deze
bezwaren tegemoet kan komen is data-analyse met geostatistische methoden. Met behuip van
geostatistiek kan .de ruimtelijke bodemheterogeniteit gekwantificeerd worden door berekening
van ruimtelijke correlaties tussen punten. Deze methode is gebaseerd op het principe dat
dichtbij gelegen meetpunten een grotere kans hebben om op een vergelijkbare manier
bemnvloed te worden dan verder weg gelegen punten. Voor eén review van de werking en
toepassingsmogelijkheden, zie Rossi et a!. (1992).
De ruimtelijke variatie in een gebied kan grafisch weergegeven worden in een semivariogram
(fig 1). Bij een toenemende afstand tussen de meetpunten neemt de variantie asymptotisch toe
tot de populatie variantie. Deze populatie variantie kan onderverdeeld worden in een deel dat

ruimtelijk verklaard kan worden (structurele variantie) en een onverklaard deel ("nugget
variantie": meetonnauwkeurigheid of ruimtelijke afhankelijkheid op een lager schaalniveau).
Uit het semivariogram kan beoordeeld worden in welke mate de bodemheterogeniteit
ruimtelijk bepaald wordt (mate van "patchiness"). Dit wordt uitgedrukt als: structurele
variantie / [structurele + nugget variantie]. De helling bepaalt de mate van verschil tussen de
patches. Op de x-as kan de ruimtelijke schaal bepaald worden waarbinnen autocorrelatie
optreedt (patch grootte).

8

Sin

variance)

C (structural variance)

Ce

>
E
C,)

Distance tnterval (h)

Figuer 1:
Een semivariogram: grafische weergave van de ruimtelijke variatie in
een gebied (uit Robertson & Gross, 1994;
voor toelichting zie tekst).

Het lijkt aannemelijk dat ruimtelijke variatie in bodemparameters
op meerdere schaalniveau's
optreedt. Dit is onder andere aangetoond voor ruimtelijke
variatie in bodem pH (fig 2) Een
dergelijk patroon kan ontstaan door een hierarchie
van verschillende processen (vgl. O'Neill
et aL, 1986; Beare el aL, 1995), waarbij
op elk schaalniveau de bodemheterogenjtejt door
andere processen wordt beInvloed. De processen van een hoger schaalniveau
bepalen de
randvoorwaardes voor de processen op een lager schaalniveau.
Het is vervolgens de kunst óm
op elk schaalniveau de patronen te koppelen aan de onderliggende
processen.
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Figl1ur2:
Heterogeniteit in bodem pH op versehillende ruimtelijke schalen (uit Robertson
& Gross, 1994).
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Bodeinhetemgeniteit zoals de pla'it die ervaarl
De gemeten bodemheterogeniteit is anders dan de heterogeniteit
zoals de plant die ervaart,
zodat het moeilijk te bepalen is op welk schaalniveau patronen in bodemheterogenjtejt
zich
uiten in patronen van individuele planten. Zo kunnen NJ hoge
nutriëntenconcentratjes
bepaalde enzymen hun maximale activiteit bereiken, zodat datatransformatie
met b.v. een
Michaelis-Menten functie mogelijk een beter beeld geeft van de bodemheterogeniteit
zoals de
plant die ervaart (Stark, 1994). Patronen in de beschikbaarhejd
van nutriënten zijn vaak
variabel in de tijd en kleine verschillen kunnen belangrijke ecofysiologische
effecten hebben
op individuele planten (Tilman & Wedin, 1990). Hierdoor is het moeilijk om de relatieve
invloed van bodemheterogeniteit op de interactie tussen planten in het veld
goed te
beschrijven en te vergelijken tussen verschillende ecosystemen. In de
volgende paragrafen
worth bodemheterogeniteit besproken op een ruimtelijke schaal van achtereenvolgens
individuele planten, een schaal boven individuele planten en een schaal beneden individuele
planten.

10

Bodemheterogenitejt op een rnimtelijke schaal van individuele planten
Feedback mechanism en plant - bodem
Door feedback mechanismen tussen plant en bodem wordt bodemheterogeniteit op de schaal

van individuele planten waarschijnlijk voor een groot dee! door individuele planten zeif

bepaald (Berendse & Elberse, 1990; Wedin & Tilman, 1990; Bever, 1994; Gross etaL, 1995;

van Breemen 1995). De invloed van planten op de ruimtelijke heterogeniteit in de
beschikbaarheid van nutriënten loopt vooral via interspecifiekeverschiljen in (a) de sneiheid
van opname en verlies van nutriënten en (b) de strooiselkwaliteit.

(a) Nutrintenopname en -verlies
Bij de opname van nutriënten wordt de concentratie van deze nutriënten in het bodemvocht

in de directe omgeving van het worteistelsel van deze plant verlaagd. Bij mobiele ionen (NO3-,
K), wordt ook de nutrientenbeschjkbrhejd voor de omringende planten verlaagd. Als een
plantensoort in een monocultuur groeit dan wordt de concentratie van een bepaald nutrient in
het bodemvocht verlaagd tot een evenwichtsniveau dat R* genoemd wordt (Ti!man, 1985). Bij
Rt zijn nutrientenopname en -verlies in evenwicht. De soort die de concentratie van het
limiterende nutrient het verst kan verlagen (dus met de laagste R* ) is de beste 'competitor'
voor dit nutrient (Tilman, 1985; Wedin & Tilman, 1990).
R* hangt af van verschillende morfologische
en f'siologische eigenschappen van de plant en
kan gezien worden als een samenvattende variabele van deze onderliggende eigenschappen
(Tilman, 1990). Deze eigenschappen zijn onder!ing gecorreleerd door trade offs tussen de
investering van energie in verschillende onderdelen.

(b) Strooiselkwaljteit
De afbreekbaarheid van het organisch materiaal is afhankelijk van de vegetatiesamenstelling
en wordt dus op het schaalniveau van de individuele plant gereguleerd. Ruimtelijke variatie
in .de soortensamenstefling van de vegetatie !eidt tot ruimtelijke variatie in de kwantiteit en
kwaliteit van de strooisellaag. Via de chemische samenstelling van hun weefsel beInvloeden
planten de mineralisatiesneiheid van hun strooise! (Hobbie, 1992; Berendse et al., 1992;

Berendse 1994; van Breemen, 1995; van Oorschot, 1996). Over het algemeen neemt de
afbraaksnelheid af als het aandeel C (m.n. lignine) toeneemt ten opzichte van het gehalte aan
N (Melillo et a!., 1982; Aber et a!., 1990). Doordat planten met een voorkeur voor
stikstofrijkere bodems vaalc een relatief hoog N gehalte in de bladeren hebben (snelle N
turnover; Berendse et aL, 1992) kan een positieve feedback ontstaat tussen plant en

nutriëntenbeschjkbaarheicj.

Planten kunnen hun buren negatief beInvloeden door de productie van groeiremmende
(allelopathische) stoffen. Deze stoffen kunnen direct in de bodem belanden door exudatie uit
levende planten of indirect via het strooisel. Elet strooisel van diverse boomsoorten zoals
Grove den, Beuk en Zomereik (resp. Pinus sylvestris, Quercus robur en Fagus sylvatica)
bevat hoge concentraties aan polyfenolen. Deze polyfenolen hebben een negatieve invloed op

de ontwikkeling van het wortelstelsel van kiemplanten (Kuiters, 1990). Plantensoorten
verschillen in hun gevoeligheid voor polyfenolen, waarbij grassen minder gevoelig zijn dan
tweezaadlobbigen. Het fysiologische mechanisme achter deze effecten is nog niet goed
bekend. Mogelijk spee!t vooral een negatieve beInvloeding van de opname van sommige
nutrienten een ro! (Kuiters, 1990). In dat geval wordt dus het competitief vermogen voor
deze nutrienten verlaagd (een hogere Re).
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Heterogeniteit in relatieve nutriëntenbeschikbaarheid: he! resource ratio in ode!
Het resource ratio model van Tilman (1985) gaat uit van. het idee dat soorten aangepast zijn
aan verschillende verhoudingen tussen de resources. Wanneer de relatieve beschikbaarheid van
resources verandert, veroorzaakt dit verschuivingen in de soortensamenstelling.
In een eenvoudig model met twee limiterende resources (b.v. N en P) in een homogeen milieu
kunnen twee soorten coexisteren als de soorten elk de beste competitor zijn voor een ander

nutrient en als elke soort relatief meer consumeert van het. nutrient dat z'n groei meer
limiteert. Onder deze omstandigheden remt elke soort zichzelf meer dan de andere soort. Als
de verhouding tussen de beschikbaarheid van resources intermediair is tussen de behoeftes van
de plantensoorten, wordt elke soort gelimiteerd door een andere resource. Dit model vereist
dus een trade off fussen efficiënte opname van de twee resources.
Over het algemeen is een hoge soortenrijkdom waarschijnlijker als de competitie intensiteit
tussen verschillende soorten relatief lang is ten opzichte van de competitie intensiteit tussen
individuen van dezelfde soort (Tilman & Pacala, 1993).
Voor de coëxistentie van meerdere soorten in het model van Tilman (1985) is een ruimtelijke
heterogeniteit in de beschikbaarheid van de limiterende resource(s) ratio's nodig op een schaal

groter of gelijk aan die van de individuele plant. Bij een ruimtelijke heterogeniteit in de

relatieve beschikbaarheid van nutrienten op de schaal van individuele planten kunnen soorten

die gespecialiseerd zijn op verschillende habitats (resource verhoudingen) naast elkaar
voorkomen. Dit is grafisch weergegeven in figuur 3.

C.,'
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0.4

0.4
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1.0

or S1

Figuur 3:

Isoclines van vier plantensoorten (A-D) voor twee limiterende nutrienten (R1 en R2 ). De (diagonale)
consumptievectoren begrenzen van hieruit de habitats waarin éen soort competitief dominant is of waarin een
soortenpaar stabiel coxisteert. De ovaal geeft de ruimtelijke heterogeniteit van deze nutriënten. De ovaal
overlapt met twee zones waarin soortenparen coêxisteren, zodat in het gebied binnen de cirkel de soorten B, C
en D coêxisteren. Hoe groter de ovaal (ruimtelijke heterogeniteit), hoe hoger de potentiele soortenrijkdom (naar
Tilman & Pacala, 1993).
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Indien de Rt van soorten aThankelijk is van een fysische factor
(b.v. temperatuur, pH,

redoxpotentiaal), dan is coëxistentie mogelijk bij één limiterend nutrient. Door interspecifieke

trade offs verschillen de soorten in de waarde van deze fysische
factor waarbij ze hun
optimale competitief vermogen hebben (laagste R
). Ruimtelijke heterogeniteit in deze
fysische factor maakt dan coëxistentie mogelijk van een groot aantal
soorten bij slechts één
limiterende resource (Tilman & Pacala, 1993).

Bij een toename van de productiviteit treedt er volgens Tilman
(1985, 1987) en Wilson &
Tilman (1993) een verschuiving op van nutrientenlimitatie naar licht limitatie.
In een hoog
productief milieu is de ruimtelijke heterogeniteit in nutrientenbeschjkbahejd
dan niet alleen
minder groot, maar ook minder relevant voor het functioneren van planten. Onder dergelijke
omstandigheden kan heterogeniteit in de vegetatiestructuur belangrijker zijn bij de verkiaring
van coexistentie van planten (o.a. Tilman, 1987; KUppers, 1994; Chesson & Pantastico-Caldas,
1994). Dit biedt waarschijnlijk minder mogelijkheden voor niche differentiatie, zodat de
soortenrijkdom in vegetaties met een hoge biomassa over het algemeen lager is.

Beperkingen van het resource ratio model
Op een ruimtelijk schaal lager dan individuele planten gaat het model van Tilman er vanuit
dat de ruimtelijke heterogeniteit verwaarloosbaar is doordat individuele
planten heterogeniteit
in resources en fysische factoren in het worteistelsel kunnen uitmiddellen (Tilman, 1985;
Tilman & Pacala, 1993). Voor mobiele ionen lijkt dit een reële aanname. Een indicatie

hiervoor wordt verkregen door veldexperimenten van Wedin & Tilman (1990, 1993) en
Wilson & Tilman (1993) onder omstandigheden waar N de enige limiterende

resource was.
Wanneer de vegetatie gelimiteerd wordt door minder mobiele ionen, b.v. H2P04 en onder zure
omstandigheden NH, dan Iijkt de aanname van ruimtelijke homogeniteit niet realistisch.
Recent zijn door Huston & DeAngelis (1994) en Huisman (manuscript) modellen ontwikkeld
die wel rekening houden met verschillen in nutriëntenmobiliteit.

Ook onder omstandigheden van een homogene ruimtelijke verdeling van het limiterende
nutrient is de beschikbaarheid van dat nutrient zoals die door de plant ervaren wordt niet voor
alle planten gelijk, doordat sommige planten mechanismen hebben
waarmee ze
nutrientenvoorrjen kunnen benutten die voor andere planten niet opneembaar zijn. Eén van
de belangrijkste mechanismen hierbij is de vorming van mycorrhizà's.
Tenslotte houdt het model geen rekening met verschillen in worteldiepte en -morfologie die
leiden tot ruimtelijke niche differentiatie, zodat competitie om nutrienten deels vermeden
wordt (vgl. Berendse, 1979; Campbell et al., 1991; Grime, 1979, 1994). Tussen soorten
waarvan de depletiezônes van het worteistelsel overlappen voor het limiterende nutrient is
er wel competitie om nutrienten. Hier kan het resource ratio model een verkiaring bieden voor
de interactie tussen verschillende plantensoorten.
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Bodemhetemgeniteit op een niimtelijke schaal boven individuele planten
Open niimte als limiterende resource
Naast nutriënten, water en licht kan ook open ruimte gezien worden als een resource die de
vestiging en ontwikkeling van planten kan limiteren (Grime, 1979, Hanski, 1983; Tilman,
1990, 1994, Bullock et al., 1995). Modellen waarin ook kolonisatie van open plekken
beschouwd wordt, kunnen een brug vormen tussen de lokale schaal van competitie modellen
en de regionale schaal. De regionale soortenrijkdom bepaalt welke soorten potentieel in
aanmerking komen voor kolonisatie van open plekken ('species pool concept' cf. Pärtel et a!.,
1996).

Disturbance
Disturbance is een verandering in milieucondities naar sub-optimale omstandigheden die het
functioneren van een biologisch systeem beInvloedt (van Andel & van den Berg, 1987). De

mate van disturbance wordt bepaald door het verschil tussen de nieuwe en de oude
'natuurlijke' condities. Disturbance kan beschouwd worden als heterogeniteit in de tijd. De

ruimtelijke heterogeniteit wordt door disturbances echter sterk beInvloed. Disturbance kan

plaats vinden op alle besproken ruimtelijke schalen en de mechanismen en gevolgen
verschillen per niveau (Pickett et a!., 1989).
Disturbance kan het functioneren van planten direct beInvloeden doordat biomassa verwijderd
wordt. Een lagere biomassa kan resulteren in een lager competitief effect van planten en
daarmee in een lagere relatieve competitie intensiteit en in een hogere resource
beschikbaarheid voor planten die de disturbance overleven (vgl. Grime, 1979). Een recent
veldexperiment van Wilson & Tilman (1993) bevestigt dat kleinschalige disturbance de
relatieve competitie intensiteit (boven + ondergronds) kan verlagen.

Disturbance kan het functioneren van planten ook meer indirect beInvloeden door
veranderingen in de relatieve beschikbaarheid van resources (ruimte, nutriënten, licht). Indien
de disturbance plaatsvindt op een schaal beneden die van de individuele plant, dan neemt de
bodemheterogeniteit zoals die door de plant ervaren wordt waarschijnlijk toe. Disturbance op

een hoger schaalniveau daarentegen veroorzaakt waarschijnlijk een afname van de
bodemheterogeniteit op het niveau van de individuele plant. Op een hoger schaalniveau (gelijk
of hoger dan de ruimtelijke schaal van disturbance) kan de heterogeniteit van het systeem wel
toenemen. Dit hangt waarschijnlijk vooral af van het soort disturbance en de frequentie. Bij
een intermediaire frequentie van disturbances is de ruimtelijke heterogeniteit waarschijnlijk
het hoogst, doordat dan de volledige successiereeks aanwezig kan zijn (Connell, 1978; Grime,
1979; Hanski, 1983). Bij een hoge disturbance frequentie zijn de meeste plekken recent

ontstaan, terwijl bij een lage disturbance frequentie er vrijwel geen jonge successiestadia
aanwezig zijn.
Het lijkt aannemelijk dat een ruimtelijke heterogeniteit in de mate van biomassaverlies (b.v.

herbivorie) eon ander effect op de interactie tussen plantensoorten heeft dan een meer
homogene verdeling van biomassaverlies (b.v. maaien). Een patchy patroon van begrazing
kan, net als bodemheterogeniteit, waarschijnlijk leiden tot een hogere soortenrijkdom. De
relatieve invloed van herbivorie op de interactie tussen planten valt verder buiten hot kader
van dit verhaal.
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Spatial competition model
Het spatial competition model van Tilman (1994) vormt een uitbreiding van het resource ratio
model (Tilman, 1985) voor een ruimtelijk onderverdeeld gebied, bestaande uit patches ter
grootte van volgroeide individuele planten. De patches zeif zijn homogeen in dit model. Het
model gaat uit van een drievoudige trade off tussen competitief
vermogen,
kolonisatiecapaciteit en levensduur. Gleeson & Tilman (1990) vonden een trade off tussen de
allocatie van N naar de wortels en naar reproductieve organen. Soorten met een grotere
allocatie naar de wortels reduceerden de concentratie van NI en NO in het bodemvocht
verder (laagste R) en concurreerden andere soorten weg (Wedin & Tilman, 1990). De hoge
allocatie naar de wortels van deze competitief superieure soorten gaat echter ten koste van hun
kolonisatiecapaciteit De soorten met het laagste vermogen tot stikstof opname (hoogste R)
koloniseerden nieuwe gebieden het sneist (figuur 4). Wanneer een competitief superieure soort
zich in het gebied vestigt, dan kan hij de andere soorten geleidelijk verdringen. Er ontstaan
echter nieuwe open plekken door sterfte van planten of door disturbance. Door hun hogere
kolonisatiecapaciteit kunnen competitief inferieure soorten zich sneller in open plekken
vestigen en zich hierdoor in bet gebied handhaven.
A.
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Figuur4:
Trade off tussen competitief vermogen voor N en de kolonisatie sneiheid (uit Tilman, 1994).

Beperkingen van het spatial competition model
Het model houdt geen rekening met de bereikbaarheid van open plekken. Voor een koppeling
van lokale competitiemodellen met regionale kolonisatiemodellen is dit wel nodig. Met name
in sterk door mensen bemnvloede gebieden is de bereikbaarheid vaak problematisch (o.a. van
Dorp, 1996). Dit geldt zowel voor de ruimtelijke bereikbaarheid (afstand tot omringende
populaties en corridors of stepping stones voor transport van zaden en/of stuifmeel) als voor
de bereikbaarheid in de tijd (zaadbank). Bij veel natuurontwikkelingsprojecten hebben de
bereikbaarheid en de kolonisatiecapaciteit van regionaal voorkomende soorten waarschijnlijk
een grotere invloed op de soortensamenstelling van de vegetatie dan competitie. Voor een
voorspelling van de potenties voor natuurontwikkelingsprojecten zal ook de ruimtelijke
heterogeniteit op landschapsschaal gemodeleerd moeten worden.
Dit model beschouwt de levensduur van een plant als een soortspecifiek kenmerk. Volgens
mij is dit slechts theoretisch het geval en is in het veld de levensduur sterk afhankelijk van
competitie met omringende soorten en milieudynamiek. Bovendien is er mogelijk een
positieve correlatie tussen competitief vermogen en levensduur.
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Volgens het model zijn disturbances niet noodzakelijk yoor coëxistentie, sterfte van
individuele planten is voldoende. Dit komt mogelijk doordat Tilman bij de trade off tussen
competitie om nutrienten en kolonisatie capaciteit de nadruk legt op generatieve reproductie.
Mogelijk is er bij een deel van de soorten een positieve correlatie tussen het competitief
vermogen om nutriënten en het vermogen om (o.a. via uitlopers) opengevallen plaatsen
vegetatief te koloniseren. Het maakt dan wel degelijk uit hoe groot de open plek is. Het
aandeel van de planten dat via zaden open plekken koloniseert, is waarschijnlijk hoger in
grotere open plekken (vgl. Bullock et a!., 1995). Voor de creatie van grotere open plekken is
disturbance nodig op een ruimtelijke schaal boven die van individuele planten.

Het model gaat uit van homogene patches ter grootte van individuele planten. Onder
natuurlijke omstandigheden kan juist binnen deze schaal van individuele planten de
bodemheterogeniteit groot zijn (o.a. Jungk et aL, 1993; Stark, 1994; Marschner, 1995). Door
deze heterogeniteit is het voor planten beter mogelijk om door ruimtelijke 'niche differentiatie'
de relatieve intensiteit van competitie om nutrinten te verlagen. Bodemheterogeniteit op een
ruimtelijke schaal beneden individuele planten kan een belangrijk aspect zijn bij de verkiaring
van coëxistentie tussen plantensoorten. Hierdoor kan het relatieve belang van competitie in
het spatial competition model overschat worden.
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Bodemhelerogeniteit op een niimtelijke schaal beneden individuele planten
Nulrientenmobj/jtejt
Recent zijn twee modellen ontwikkeld die coëxistentie verkiaren door
resource heterogeniteit
op een ruimtelijke schaal kleiner of gelijk aan individuele planten (Huston & DeAngelis,

1994; Huisman, manuscript). Het basisconcept van deze modellen is
variatie tussen

verschillende nutrienten in de sneiheid van transport vanuit de 'bodemvoorraad' naar de wortel.
Hierdoor ontstaan concentratiegradienten die verschillen in breedte. Slechts
wanneer voor een
limiterend nutrient de depletiezones van de wortels van individuele planten elkaar overlappen,
is er sprake van competitie om dat nutrient. De mate van overlap
van de depletiezônes van
het limiterende nutrient bepaalt de mate waarin planten elkaar negatief
beInvloeden. De mate

van overlap van de depletiezônes hangt af van de breedte van deze zones (Huston &
DeAngelis, 1994; Huisman, manuscript) en van de morfologie en fysiologie van het

worteistelsel (zie volgende paragraaf). De breedte van de depletiezones is athankelijk van de
mob ii iteit van het nutrient. Nutrienten verschillen sterk in hun diffusie sneiheid
en daarmee
in hun mobiliteit (tabel 1). N03 is relatief mobiel, zodat er in N gelimiteerde vegetaties snel
competitie om N ontstaat (figuur 5A). Bij ionen met een lage diffusie sneiheid, zoals H2P04,
ontstaan depletiezones die relatief smal zijn (figuur 5B). Hierdoor is het mogelijk dat
verschillende plantensoorten gelimiteerd worden door hetzelfde nutrient, zonder dat ze de

beschikbaarheid van dit nutrient voor elkaar beInvloeden (Huston & DeAngelis, 1994;
Huisman, manuscript).

Tabel 1:
Diffusie cofficienten van enkele ionen in water (D0; Stark, 1994) en in grond (Do; Marschner, 1995) bij
25 °C.

7
Figuur 5:
Sohematisohe weergave van concentratie gradienten van twee nutrinten die verschillen
in mobiliteit. A: Hoge

mobiliteit (b.v. N) leidt tot brede, overlappende depletiezônes, zodat er competitie is om dit nutrient. B: Bij

een

lage mobilitie (b.v. P) ontstaan er smalle depletiezônes die niet overlappen, zodat de planten elkaars

nutrientenopname niet beinvloeden (naar Huston & DeAngelis, 1994).
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De breedte van de depletiezône is naast de nutriëntenmobiliteit afhankelijk van de sneiheid
waarmee de plant het nutrient opneemt (Huston & DeAn.gelis, 1994). Snel groeiende soorten
met een hoge nutriëntenturnoyer hebben daardoor waarschijnlijk een bredere depletiezone,
zodal deze soorten een sterkere invloed hebben op de nutriëntenbeschjkbaarhejd voor andere

planten.

Verschj/ in effect tussen N en P Jim ilatie

De ruodellen van Huston & DeAngelis (1994) en Huisman (manuscript) leiden tt de
voorspelling dat onder vergelijkbare omstandigheden P limitatie leidt tot een hogere
soortenrijkdom dan N limitatie. Mogelijk ligt hierin een deel van de verkiaring voor de zeer
hoge soortenrijkdom van sommige graslanden en bossen op kalkhoudende bodems. Door de
lagere relatieve intensiteit van competitie in P gelimiteerde vegetaties is er mogelij k een

selectiedruk voor andere eigenschappen als in N gelimiteerde vegetaties (Huisman,

manuscript). Het is nog niet duidelijk in hoeverre verschuiving in de nutrientenlimitatie leidt
tot een verschuiving in de soortensamenstelling. De verhouding tussen de beschikbaarheid van
N en P verandert waarschijnlijk in veel Nederlandse natuurgebieden. Voor een deel doordat

de N input in veel ecosystemen sterker is toegenomen dan de P input (Koerselman &

Verhoeven, 1992). Daarnaast leidt een jarenlang verschralend beheer tot een relatief hoge
netto export van P (Koerselman & Verhoeven, 1992). Hierdoor kan de relatieve
beschikbaarheid van P afnemen, zodat er een verschuiving op kan treden van N limitatie naar
P limitatie.
Conditionering van de nutriëntenmobiliteit door milieufacioren
De beschikbaarheid en mobiliteit van nutriënten is van fysische en bodemchemische processen
afhankelijk. Via een verandering van de nutriëntenmobiliteit kunnen deze processen de mate
en de ruimtelijke schaal van bodemheterogeniteit beInvloeden.
De chemische vorm waarin nutrienten voorkomen in het bodemvocht wordt met name bepaald
door pH en redoxpotentiaal (Ross, 1995; de Mars, 1996). Zo kan een verlaging van de pH of
de redoxpotentiaal er toe leiden dat een groter deel van de N fractie voorkomt als NH4. Dit

is minder mobiel dan N03. Indien de vegetatie door N gelimiteerd wordt, neemt de

ruimtelijke schaal waarin de individuele plant de bodemheterogeniteit ervaart af, zodat de
patchgrootte afneemt.
De diffusiesnelhejd in de grond is naast de fysische en chemische eigenschappen van het

nutrient sterk afhankelijk van het watergehalte van de bodem. Diffusie van de meeste
nutriënten is beperkt tot de waterfase. In droge bodems komt water alleen voor als een dunne
coating op het opperviak van bodemdeeltjes. Hierdoor neemt de afstand die een stof moet
afleggen om een wortel te bereiken bij een afname van het watergehalte van de bodem sterk

toe (Stark, 1994). Daarnaast heeft de waterlaag die direct grenst aan de (geladen)
bodemdeeltjes een hogere weerstand voor met name positief geladen ionen (Stark, 1994).
Waarschijnlijk zijn de depletiezones in droge bodems veel smaller dan in natte bodems, zodat
in droge vegetatielypes (o.a. kalkgraslanden) de ruimtelijke heterogeniteit
in
nutrientenbeschikbaarheid zoals de plant die ervaart hoger is en op een lager schaalniveau
optreedt.
Voor het natuurbeheer is het nuttig om niet alleen te weten hoe de totale
nutriëntenbeschikbaarhejd in de bodem verlaagd kan worden, maar ook hoe

beheersmaatregelen de nutrientenmobiliteit kunnen verlagen via veranderingen in pH,
redoxpotentiaal en/of watergehalte van de bodem.
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Beperkingen nulriëntm obiliieitsm odellen
De modellen vaii Huston & DeAngelis (1994) en Huisman (manuscript)
houden geen rekening

met mycorrhiza's. Mycorrhizaschjmmejs kunnen de depletiezones uitbreiden en kunnen N en
P transporferen tussen versehillende soorten. Juist in P-gelimiteerde vegetalies, zoals
kalkgraslanden, is het aandeel van de plantensoorten dat mycorrhiza's vormt groot (Read,
1991; Peat & Fitter, 1993).
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Reaclie plant op bodemheterogeniteit

Ruimteljke niche dfferenlia1ie
Een mogelijkheid voor planten om de overlap met depletiezônes van andere soorten te
beperken is 'ruimtelijke niche differentiatie' door verschillen in wortelmorfologie. Zo kunnen
planten met een diep wortelstelsel nutriënten opnemen die niet beschikbaar zijn voor planten
met een ondiep worteistelsel (Berendse, 1979; 1982). Op deze manier wordt de relatieve
intensiteit van competitie verlaagd. Indien 'inferieure competitors' nutriënten kunnen benutten
uit gebieden die niet bereikbaar zijn voor andere soorten, dan verhoogt dit de kans dat ze
samen met de supeneure competitor toch kunnen overleven.
Trade off lussen schaai en precisie van nutrientenopname
Campbell et a!. (1991) vonden in een experiment met een gestandaardiseerde heterogeniteit
in nutrientenbeschikbaarheid aanwijzingen voor een trade off tussen de schaal en de precisie

van nutrintenexp1oitatie. Dit kan gezien worden als een vorm van ruimtelijke niche
differentiatie. Competitief inferieure en langzaam groeiende soorten hebben volgens hen een
hogere precisie bij de opname van nutrienten. Competitief superieure, snel groeiende soorten

exploiteren over het algemeen een groter bodemvolume, maar zijn minder precies. De
overleving van inferieure competitors hangt volgens Campbell et a!. (1991) en Grime (1994)
af van hun vermogen om nutriëntenrijke patches te exploiteren die niet benut kunnen worden
door de competitief superieure soort(en). Planten met een hoge precisie bij de exploitatie van

nutriënten hebben waarschijnlijk vooral baat bij deze eigenschap onder nutrientenarme
omstandigheden, met een hoge heterogeniteit van de bodem, omdat daar het relatieve voordeel
van exploitatie van nutriëntenrijke patches het grootst is. Grassen hebben in vergelijking met
tweezaadlobbigen over het algemeen een lagere precisie (Grime, 1994) en hebben daardoor
mogelijk voordeel bij een toename van de nutriëntenbeschikbaarheid.

Beperkingen

De meeste planten nemen een groot deel van de nutriënten op via mycorrhiza's, zodat niet

alleen de plasticiteit van plantenwortels, maar ook de plasticiteit van schimmeldraden
belangrijk is. Mycorrhizaschimmels kunnen waarschijnlijk sneller en precieser nutriëntenrijke
patches benutten dan .planten (vgl. Caidwell, 1994). Bij een lage en/of heterogene

beschikbaarheid van nutriënten neemt de allocatie van C vanuit de plant naar z'n
mycorrhizapartner(s) toe (Read, 1991; Wallander & Nylund, 1992; Fitter, 1994). Daarom dient

bij onderzoek naar de nutrientenopname bij planten en dus ook bij competitie modellen
rekening gehouden te worden met ruimtelijke heterogeniteit in de mycorrhizapartners van
planten. Hierop wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan.
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Rumtelijke heterogeniteit in myconbiza parfner

•

Nistriëntenopname via mycorrhiza's
Vorming van mycorrhiza's is de regel, non-mycorrhiza's zijn de uitzondering. Ongeveer 20
procent van de planten vormen geen mycorrhiza's (Read, 1991; Peat & Fitter, 1993). Planten
ervaren de nutrientenbescljikbaarheid via hun mycorrhiza partner. Doordat schimmeidraden
een kleinere diameter hebben dan wortels zijn mycorrhiza's efficienter bij de opname van
nutriènten, met name bij het weinig mobiele P en NB. Hierdoor
kunnen
mycorrhizaschimmels de depletiezônes verder uitbreiden. De verschillende mycorrhizatypen
verschillen sterk in de nutriëntenpools die ze kunnen benutten en in de efficiëntie van
nulriëntenopname. VA-mycorrhizaschjmmels zijn waarschijnlijk vooral efficient in de opname

van (anorganische P, terwiji ericoid- en ectomycorrhizaschimmels onder N gelimiteerde

omstandigheden efficienter zijn (Read, 1991). Sommige ericoid- en ectomycorrhizaschimmels
kuanen, in tegenstelling tot VA-mycorrhiza's, N en P opnemen uit organisch materiaal zoals
eiwitten, cellulose en zelfs lignine (Bajwa et aL, 1985; Abuzinadah & Read, 1986, 1989;
Haselwandter et aL, 1990; Leake & Read, 1990; Bending & Read, 1995). Hierdoor kunnen
planten met ericoid- of ectomycorrhizas een nutriëntenvoorraad benutten die voor nonmycorrhiza en VAM-planten niet direct benut kan worden, zodat ze een andere
nutrientenbeschikbaarhejd ervaren.

Non-mycorrhiza planten (o.a. soorten uit de Ganzevoeffamilie en Kruisbloemigen) komen
vooral voor in vegetaties met een relatief hoge beschikbaarheid van nutriënten en/of een hoge
mate van disturbance (Allen, 1991; Peat & Fitter, 1993). In vegetaties met een relatief hóge
mate van bodemverstoring is de dichtheid en soortenrijkdom van mycorrhizaschimmels lager
(Boerner et a!., 1996). Ook soorten die we! mycorrhiza kunnen vormen blijken in
duinvegetaties met een relatief hoge mate van bodemverstoring niet of minder mycorrhiza's
te vormen (Ernst eta!., 1984; van Duin eta!., 1991; AlIen, 1991). In gebieden met een lagere
mate van bodemverstoring wordt de kieming en de groei van non-mycorrhiza planten indirect
geremd door de efficiëntere nutrientenopname van mycorrhizaplanten, maar ook direct doordat
mycorrhizaschimmels stoffen produceren die de worte!groei van non-mycorrhiza planten
remmen (Francis & Read, 1994). Waarschijnlijk wordt het gunstige effect van disturbance
voor non-mycorrhiza planten, niet alleen veroorzaakt door veranderingen in de
beschikbaarheid van Iicht en nutriënten, maar ook door vernieling van de aanwezige
mycorrhizanetwerken.
lnterspecfieke mycorrhizanetw erken
Mycorrhizaschimmels kunnen via hun mycelium netwerken vormen waarmee ze individuen

van verschi!lende plantensoorten verbinden (Fin!ay & Read, 1986; Grime et aL, 1987;
Newman, 1988; Newman eta!., 1994; Perry eta!., 1989; Eason eta!., 1991). Uit onderzoeken

met '4C bleek dat via dit mycorrhizanetwerk C getransporteerd kan worden van de dominante
soort naar diverse inferieure competitors (Grime et al., 1987). De biomassa van de dominante

soort nam hierdoor. af ten gunste van de andere VAM-p!anten. Infectie met een VA-

mycorrhizaschimmel veroorzaakte een significante toename van de soortendiversiteit in
dezelfde orde van grootte als de inv!oed van begrazing (zie tabel 2). Wanneer ontvangende
planten sterker beschaduwd worden nemen ze meer 14C op (Read et a!., 1985). Kennelijk
vormen planten met een lichtgebrek een sterkere 'sink' voor koolhydraten uit het gezamenlijke
mycorrhizanetwerk.
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Tabel2:
lnvloed van mycorrhiza infectie en begrazing op de soortendiversiteit (Shannon index) van hogere planten De
soorteridiversiteit is na een jaar bepaald in een microcosmos van kalkhoudende zandgrond met zaadmengsels
van 18 plantensoorten (naar Grime et a!., 1987)

VAM

Shannon index

begrazing

-

-

0.23

+

-

0.43

-

+

0.59

+

+

0.68

Ook

voor N en P is transport aangetoond tussen verschillende plantensoorten via een

gezamenlijk mycorrhizanetwerk (Finlay & Read, 1986b; Finlay et aL, 1988). Het gaat hierbij
met name om N en P uit stervende wortels (Eason et a!., 1991), zodat anorganische N en P

via een kortere route getransporteerd wordt naar op het netwerk aangesloten planten.
Daamaast kunnen overschotten van bepaalde nutriënten (luxe consumptie) via het netwerk
naar andere soorten getransporteerd worden, zodat de relatieve intensiteit van competitie
verlaagd wordt (Periy et a!., 1989, 1991). Mycorrhiza's kunnen dus via een herverdeling van
C en/of nutrinten van dominante naar minder dominante soort de eveness van de vegetatie
verhogen. Op langere termijn kan een VA mycorrhizanetwerk competitieve verdringing van
inferieure competitors waarschijnlijk voorkomen, zodat de aanwezigheid van
mycorrhizanetwerken de soortenrij kdom kan verhogen.
Mycorrhiza's leiden mogelijk tot een lagere heterogeniteit in de nutriëntenbeschikbaarheid
zoals de plant die ervaart. Op een ruimtelijke schaal boven de individuele plant (enkele
decimeters tot enkele meters) leiden mycorrhiza's mogelijk wel tot een hogere
bodemheterogeniteit. Doordat de diameter van individuele mycorrhizaschimmels in de loop
van de successie toe neemt (o.a. Dahlberg, 1991), neemt ook de ruimtelijke schaal van
heterogeniteit aan mycorrhizaschimmels in de loop van de successie waarschijnlijk toe.
Doordat ectomycorrhiza's grotere mycelia vormen dan VA-mycorrhiza's is de ruimtlijke schaal
waarover transport van C en nutriënten plaatsvindt voor ECM-planten waarschijnlijk groter
dan voor VAM-planten. De relatieve invloed op de interacties tussen plantensoorten van
generalistische mycorrhiza netwerken ten opzichte van andere mechanismen is nog
onduidelijk, maar de hiervoor besproken resultaten suggereren een aanzienlijke invloed. De

relatieve C investering van planten in mycorrhiza's is waarschijnlijk het grootst op
nutriëntenarme bodems met een lage frequentie van bodemverstoring (vgl. Read, 1991;
Wallander & Nylund, 1992; Tinker et a!., 1994; Boerner et a!., 1996), zodat mogelijk onder
deze omstandigheden de relatieve invloed van mycorrhiza's op de interactie tussen
plantensoorten het grootst is (o.a. kalkgraslanden).
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Inlraspecfje/ce mycorr/,jzq,,e, er/ce,,

Er zijn enkele belangrijlce ecologische en fysiologische
ectomycorrhjz die de interactie tussen plantensoorten verschillen tussen VA-mycorrhiza en
kunnen beinvloeden Deze verschjllen
kunnen een altematieve verklaring bieden
voor de dominantje van slechts
enkele boomsoorten
in NW Europese bossen. EctomycorrhjzchjmmeJs
hebben
een
hogere
C-behoefte
dan VAmycorrhjza's door hun meer gespeciaIjseere
morfologie en lysiologie (Tinker et a!., 1994).
Tegenover deze hogere kosten voor de plant
staat het vermogen van ectomycorrhjzchimmeJs
om N en P uit organisch materiaaj op te
nemen en mogelijk een betere bescherming
bodempathogenen en toxische verbindingen
tegen
In de loop van de successie op
nutrientenarme
bodems neemt het aandeel N en P dat in

organische vorm is vastgelegd toe evenals de
concentratie aan allelopathische verbindingen
en bodempathogenen. Hierdoor neemt het
voordeel voor de plant van 'dur& ectomycorrhjzchjmmels
in de loop van de successje
waarschijnlijjc toe. Daarnaast zijn de meeste
ectomycorrhjzchimmeJs
waardspecjfieker dan
VA-mycorrhjzaschjmmels Op een netwerk
van een schimmelsoort die
slechts
ectomycorrhjza's vormt met bomen van I familie
of geslacht, kan slechts een beperkt aantal
plantensoorten 'inpiuggen'. Wanneer zich eenmaal
ectomycorrhjzabomen met een dergelijk
netwerk hebben gevestigd, kan dit leiden
tot een positieve feedback. Kiemplanten
van deze
soort krijgen via het mycorrhjzanetwerk met de moederboom
genoeg
koolhydraten
voor een
positieve C-balans (Yasman, 1995) en kunnen daardoor
in tegenstelling tot kiemplanten van
veel andere soorten onder beschaduwde
omstandigheden overleven. Door toename in
dominantie van de boomsoort krijgt de mycorrhizaschjmmel
meer koolhydraten en kan ze haar
mycelium uitbreiden. Door de exploitatie
van een groter bodemvolume wordt de kans
voor
zaailingen om op het mycorrliiza netwerk 'in
te pluggen' groter en transporteert de schimmel
meer nutrienten naar de boom.
Door hun lagere waardspecjficjtejt leiden
netwerken van VAM schimmels waarschijnlijk tot
een hogere soortendjversitejt dan netwerken
experimenteel bewijs voor deze 'mycorrhiza van ECM schimmels. Er is nog geen
hypothese'. Een aanwijzing dat het
mycorrhizatype de rijkdom aan plantensoorten kan beInvloeden,
werd gevonden door
Alexander (1989) en Connell & Lowman (1989)
in tropische bossen in gebieden waar zowel
boomsoorten met VAM als met ECM voorkomen.
Over het algemeen hebben bossen met
VAM bomen in tropisch regenwoud een zeer hoge
soortenrijkdom
Binnen deze bossen komen
stukken voor met een lagere soortenrijkdom,
met in de boomlaag slechts enkele boomsoorten
Deze stukken bleken alle door ECM bomen
gedomineerd te worden.
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Conclusies en discussie
De besproken theorieën die een ruimtelijk expliciete verkiaring
geven voor de coëxistentie van
plantensoorten zijn alle gebaseerd op mechanismen die de relatieve intensiteit
van competitie
verlagen, maar de processen verschillen in ruimtelijke schaal.
Een robuust, algemeen model
dat de interacties tussen planten voorspelt in een heterogeen model is
nog niet beschikbaar.
De volgende processen kunnen competitieve verdringing voorkomen:
*

Intermediaire frequentie van disturbance:

Voordelig voor inferieure competitors met een hoge kolonisatiecapaciteit.
*

'fysiologische niche differentiatie': planten
gespecialiseerd op verschillende verhoudingen
tussen de resources.

Met name van belang bij een hoge nutriëntenmobjljtejt (o.a.
N) zodat ruimtelijke
heterogeniteit in de relatieve beschikbaarheid van nutrienten
optreedt op een schaal groter
of gelijk aan individuele planten.
*

'ruimtelijke niche differentiatie'
Met name van belang bij een intermediaire nutriëntenmobjljtejt
(bodemheterogeniteit op
schaal beneden of gelijk aan individuele plant).
Voordelig voor inferieure competitors met een hoge precisie bij exploitatie
van nutriënten.

* Lage

mobiliteit van het limiterende nutrient:
Voorkomt onderlinge beInvloeding nutrientenbeschikbaarheid,
m.n. van belang in P
gelimiteerde vegetaties.

*

Transport van C en/of nutriënten via interspecifiek

soorten naar competitief inferieure soorten.

mycorrhizanetwerk van dominante

De invloed van deze processen op de interactie tussen planten
is het grootst op lang
productieve bodems. In. bodems

met een hoge beschikbaarhejd van nutrienten is de mate van
heterogeniteit zoals de plant die ervaart relatief gering. Daarnaast
neemt de invloed van deze
bodemheterogeniteit af doordat de invloed van Iicht als limiterende
factor toeneemt. De
soortenrijkdom van dergelijke hoog productieve vegetaties is over het algemeen lager en
wordt vooral beInvloed door de vegetatiestructuur.
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Ondeioeksperspec,,even
Erkenning van bodemheterogenjtejt als een belangrijk
mechanisme bij de verkiaring van
soortenrjjkdom biedt vele interessante onderzoeksperspectieyen
Dit geldt zowel voor
fundamenteel onderzoek als voor meer toegepast
onderzoek. Voor het natuurbeheer is het
nuttig om te weten via welke mechanismen
bodemheterogenjtejt de soortenrijkdom kan
beInvloeden Hieronder volg-t een beknopt overzicht
van enkele onderzoeksmogelijkheden
Fundamcnjeel

Effect van experimenteje variatie van heterogeniteit
in nutrientenbeschikbaarheid in
monocultures en mengcultures op:
—*
—3

relatjeve intensjtejt van competitie
soortenrjjkdom

Hierbij kunnen de volgende aspecten van bodemheterogenitejt
onderzocht worden.
- heterogeniteit van N, P en N+P
- mate van verschil tussen de patches
- patch grootte (ruimtelijke schaal in
relatie tot plant grootte)
- nutriëntenarme / -rijke uitgangssituatje
- temporele variatie in ruimtelijke heterogenitejt
- effect VA- en ectomycorrhjzaschjmmels
Toe gepast
- Hoe kunnen beheersmaatregelen
de nutriëntenmobjljteit verlagen via veranderingen
-

redoxpotentj en/of watergehalte van de bodem (verschjl N
In

P).

in pH,

welke mate leidt een verschuiving van N-Iimitatie
naar P-limitatie tot een verschuiving
in de soortensamenstelling.
Heterogeniteit op Iandschapsschaal: modellering
van de bereikbaarhejd van
natuur(ontwikke1ings)gebie
voor plântensoorten uit de regionale soortenvoorraad
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