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I Inleiding.j

Als voorno'mste doelen voor het 'oeheer vn de Ooster—

kvvelder van Schiermonnikoo v erd esteld het tegengaan van

de verruigin ( ovcrheersen van vooral Juncus maritimus

en Elytrigia nungens) en de kvelder aantrekkeijk maken

voor o.a. ganzen en veidevorela ( Prins, 1974).

Om djt te bereiken verd in 1971 24 hectare
( ha.) van

de 32 ha. in herbeveiding genomen (1,3 — 1,7 stuks iongvee

per ha.), nadot in 1953 beveiding gestaakt v'aa.

Orndat koeien goed in ataat zin planten te verteran

v:arin relatief veal plantevezels zitten (van Es, 1930)

met behuip vn pensmicro—organismen (co6peratiernodel;

Prins, 1980) en bev:eiding gezien v:ordt ala een Dersoneel

en financieci aantrekkelijke methode om notuurij:e ter—
reinen te beharen (Costerveld, 1975), wordt beveiding met

koeien toegeraat. Daornast speel(d)en helangen van r1't—

selijke boeren een doorslagc:evenc.e rol.

Door kvantitotieve vcreliking tusoen de 2 ha. bo:eide

en de 8 ha. onbeveie kvelder. door niddel vn jarlikae
permanente cuadraten (p.q.'s) opnarnen en vijfjorlijkse

veretatiekarterinr-en (1971, 1976 en 1981) constateerde men

een hoger (t.o.v. N.ASP.) voorkomen en een groter versorei—

dingsgebied en bedekkingapercentage van 'lage k\eldersonr—

ten' op de beveide kveldar in vrgelijking met de vroecre

onbev.eide situatie. Er trad verruiging or v7n de onbeveide
kv:elder met onder andere Elytrigie pungens or de midden—
kvelder en Artemisia maritima op de lare k:elder ( Bakker

In dit verelag zal dé term 'halorhytan' niet gebruilct
worden orndat zov'el hoge ala lage kv:eldersoorten hinnen de
categorie c9er eu.halophyten vallen. Urn toch onderscheid te
kunnen maken, hecft Ruischen (1983) naar Bakker & Ruyter
(1981) een indeling re!:sakt in lage, midden tot hoge kv'el—
dersoorten en duinsoorten (zie tabel 1). Deze indeling is
alleen geldig voor d.e platseli:e situatie. Westhoff (197)
heeft de soorten on de Boschplsat or Terschellinr eveneens
ingedeeld in verac1illende kiassen ten a'naien van de zout—
tollerantie, mar ontradt de indeling te p'ener1iseren
voor she kv:lders.
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& Ruytc'r, 1981).

Enkele roge1ike oorzaken kunnen n de uitreidinr van
lage kv:eldersoorten onder be'eiding ten grondsiag liggen:

— Looyen (1982) vindt een voorkeur yen jongvee voor een
aantal lage kve1deroorten. Gedurence het hele seizoen
vorden Puccinellie maritime., Plantago maritima en Triglochin
rnari-bima geprefere:rd, ter\ij1 dit voor limonium vulgare
en de combinatie Spergularia spec./Glaux maritima ook geldt,
zij het in mindere mate. Russchen (1983) veronderstelt ech—
ter op grond van literatuurstudie, dat slechts enkele lage

kweldersoorten hiervan voordeel zouden kurmen hbben (d.rn.

v. gestimuleerde vegetatieve voortplanting), terv'ijl de

meeate soorten hoof'dzakelijk de veg van de generatieve

voortplanting bevandelen.

— Begrazing kan van invloed zijn op de annv:ezigheid en

beschikbaarhejd in de tijd van nutrinten in de bodem.

Welke invloed is niet duidelijk (Russchen, 1983).

Valiela & Tiel (1974) vinden in hoofdzapk stikstof (I\)

en in mindere mate fosfor (P) als beperkencle factoren.

Kaliuj-n (K) zou eventueel een rol kunnen spelen (Beeftink,

1977), hoe'e1 dat in dit geval niet vaarschijn1ijk is (mon—
delinge mededeling W. Joenje),

Ook Kinzel (1982) vermoedt voor beps.1de delen van de
kve1der eon zo geringe hoeveelheid van stikstof in de bo—

dem, dat het een lirniterende factor ken worden voor de ver—
breiding vn groeiende planten. Een aantal halonhyten eccu—

muleren aminozuren en 'methylated oniurn' bestanddelen, in

het bijzonder wanneer deze groeien in zoute media (Stevart,

1977). De rol van aminôzuren en methylated oninum beetand—
delen in zout—tolerantie van kwelderplanten lijkt alleen

van enig belang, indien er voldoende onneembere stikatof_

verbindin(ren aanvezig ijn. Dit aspect van de stikstofh-'is—

houding op de kv:elder is hier echter niet van helrng, omdet

het zove1 see1t voor hoge als lage kweldersoorten.
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rnesting door vogels (Starihol-tzer, 1974; Zimmeck, 1975
en j c,rlgvee (Looyen, 1982) lijkt ook yen belarig voor de nu—

— fløor tred zou de bodem zoclanig verditht kunnen voren,
dat de doorluchtin1 vermincerd vordt. Russchen (1983) vindt

een ag' pori?nvoluine op de beeiöe kve1der. Lage kvelder—
soorten met een beter ontv'ikkeld aerenchyrn dan hope k"e1dr
sooen (Tyler, 1971) zouden hiermee hun voordeel kunnen
doer.

— LE kveldersoorten hebben een hogere zouttolerantje an

hoge kv:elderEoorten (Russchen, 193) onder andere door fy—
510ogische (Stevart, 1977) en rncrfologische (Rozema, 1978)
anpsingen. Indien door een verhoorde evotransjratje

be' eide kv:elder öe hoeveelhejd zout in het bodern—

vocht Op zou locen, hor2r dan in de onbev:eide aituatie, dn
hiker! lage kv'eldersoorten selectief voordeel te hebben.

Ba1ker (1983) vindt tusen de verschillende beheersme—
thoderl 'bev;eiden', 'maien' en 'nict beveiden', in de bove-i—

ste 5 cm. van het bodemprofiel, geen significante verachil—
len en Rusachen (1963) vindt in de v:intersituatje o het
tranEeCt hoge krelder — lage kv:elc3er op de Oosterkv'elder

tus'enl be'eid en onbev:eid in de onderste 5 cm. van de humus—
laeg en de bovenate 5 cm. yen de zandlaeg in de betreffende

bodernprofielen eveneens geen verachillen, at betreft de
concer]tr'tie chloride (c) in de bodem en in het bodem—

vocht.

— He1 opener worden van de vegetatie (Bakker & Ruyter, 1981)
de kieming en overleving van lage kweldersoorten kurmen

bevoOrdelen. Daarnaast kan de verminderinp ±fl dikte van de
50oi$e11aag in de beveide situatie leiden tot een toeneme
in het aantal soorten (Grime, 1979). Russchen laat voor

Cochlearia danica zien, dat de structuur van de vegetatie

van eJaflg lijkt.
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Dit alles in oenschou\ nemerid, v'erden de vo1ende

vraagstellingen geformuleerd aan welke in dit onderzoek

aandacht v:erd besteed.

Vra ste11inen.

— Is het opener vorden van de vegettie onder begrazing

oorzaak van de uitbreiding van de lage kv'eldersoorten?
— Wordt bij begrazing en bij bepaalde veersomstandig—

hcden de bodem zouter dnn IJ±j niets doen en heoft dit eon

concurrentie—voordeel v-tn lage ten opzichte vn hoge k elder—

soorten tot gevoig?

— Heeft begrazing met koe±en effect op de aanezigheid en

heschikbaerheid in het voorjar van N op de kv'elder?
— Wordt onder begrazing de zuurstof toelevering in de grond
minder bij een ver:ind.erd porinvolurne?
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Kateria'i1 en mPthode,]

i:et dit versiag wordt een jaar onderzoek afgesloten,

welk vverd opgestart door Peter Russchen,

Ret veidwerk werd verricht op de Oosterkv.'elder van
Schiermonnikoog (530o'N,60io'E) langs een transect, aan—
gegeven in fig. 1. Het gekozen transect ligt in het gebied

tussen de eerste en de tweede slenk en loopt van een duin—

tje naar de lage kwelder. Op dit transect v'erden aan beide

zijden van het hek 4 punten gekozen. In fig. 2 is de hoogte

ten opzichte van N.A.P. van de verschillende punten aange—
geven met de in dit onderzoek gebruikte benamingen.

Beweiding door pinken is beperkt vanaf hEt einde van het
broedseizoen tot aan het einde van het 'groeiseizoen',

v:aarbij dit jaor voor het eerst de Oud beweide—, de Nieuv

beweide kve1der en het Pietersrnastuk om beurten werden in—
geschord,

Transectbeschrj jving.

ret behulp vn de punt—quedraatmethode werd het tran-

sect beschreven om een indruk te krijsen van de abundantie

van de voorkomende soorten. Deze beschrijvinr word zov'el

op de beweide als oo de onheweide kwelder langs een rechte
lijn van ijunt 1 t/m 4 verricht. De afstnd van de opeenvol—

gende 'untquadrsten' bedroeg 5 cm.

Grondvoterstand.

Warmeer in het veld waarnemingen gedaan 'erden, i,'.'erd

00k de grondv:oterstand geDeild. P.V.C. buizen met een door—

snede van 2 cm. en een lengte varierend van 80 tot 160 cm.

werden hiervoor gebruikt. Na de meting werden de bui?en
afgesloten met een kurk, om te voorkomen dat er water op

andere v'ijze dan via de grond in de buizen terecht zou komen.

De buizen stonden op de vier Dunten van het transect, be._

v:eid en onbeweid.
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eendekooi

..fietspad

B a1 c spo ide r

O.B.K. Oud beweide kwelder

N.B.K. Nieuw beweide kweldex'

P.M. Pieteremastuk
afrasterig
lage duintjes

Fig. 1 — De situering van de Ooeterkwelder op Schiermonnikoog en de
ligging van bet transect.
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Fig. 2 - De punten op het transect met de voor dit onder-.

zoek gebruikte benaniingen uitgezet tegen de hoog—

te ten opzichte van II.A.P.

\eergegevens.

Van de afdeling ilimatologie van de K.N.r.I. (030—

766911) kregen vie de beschikkin over de gegevens over de

gemiddelde neerslag en gemiddelde temperatuur per maand

tijdens onze onderzoeksperiode oo Schierinoirnikoog.

Zout.

Op typische punten in het jaar (eind zomer, na een regen—

periode, na een overstroming, eincl vinter, begin voorjs.r

(Peter), na een regenperiode in het voorjaTr en na een zeer

droge periode in de zomer (Tenno)) v;erden monsters geEtoken

op de vier 1Tunen voor zov'el beveide als onbeweide grond.

Vier punten 'kale grond' werden secial geprepareerd door

1 m2 beveide grond per unt vegettie vrij te maken en te

houden en bij de lantete metinen meegenomen. Deze metingen

'.erden noodzakelilk geacht om een indruk te krijTren of or
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een vezenhijk verechil beeta't in 01— concentraties, vrr_

oorzaakt door verachil in evaDoratie en transiratie tussen

de bev:eide k\elder en kale grond.

Er is gemonsterd met behul von een 'iits van 25 mm.

doorsnede \rmee een mengmoneter van vijf boringen v:ercT

gemakt. De bovenete cm. en de onderste 5 cm. van cie huius—

leog verden aport gehuden. De eerrte diete egt lets over

het milieu va'rin de kiernplanten k:smen te verkeren. Dc t'ee—

de diep-te geeft een indicatie met velke NaCi concentreties

de \vortels van volvoesen plonten en groter \:ordende kiem—

planten te maken haciden.

I:et behuln van een chlor—o—counter is het Clgehs.lte
van de menonstera hepanld. Hieruit zijn met behuip van

de vaatgestelde vochtgehsltecjjfers de A—, B— en C—cijfers

berekend.

Be r e ken in g.

A—cijfer = vocht

stcofdroge grond
x 100 %

kwelderduintje

wortellaag—- —

humu6laag— — -
— - -zandlaag- - - -
— — ..bovenste cm. — - —>

— — —onderste 5 cm.. :'?
van de humus-

laag

________

Fig. 3 — Globale bodemprofie]. van het duintje en

de kwelder met de diepte van bemonstering.
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counts monster 50B-ciifer =

________________

x 0,5844 x x
counts standaarcl ml. monster

100
x 0 001 = gr. NaCi

gr. gronci 100 gr. stoofdroge grond

C—cijfer 1000 x B = gr. NaCi
A 1. bodemvoch-b

Volgens Schmeisky (1974) zeggen B— en C—cijfers samen

meer over het NaCi regime (in comtinatie met de gronc1.'ater—

s-band) dan ieder cijfer apart. In principe heeft de plant
ts maken met de hoeveelheid NaCl in het bodemvocht (C—

cjjfer) maar bij uitkristaliseren van sout v'ordt bij de

beraling meer zout gevonen d-n verkelijk in het bodemvooht
nvei is (Berftink, 1965; Jeffrey, 1370). I-'et B—ciThr

on-2dervangt cit probleem,

Stikt ofbe')a1iflr.

Een eventues]. tekort san minerale stikstof (N0 en
zimsck, 1975)) is niet gelijkelijk verde:ld over do ke?cr.
De loge k'elder v.'ordt verondersteld minder tekort te hebben

-n minerale s±ikstof (N) dan de kleine duintjes (Piggot,

1969; Stev:art, 1973; Don et al, 1980).

Orn een indrulc te krijen von de orde von grootte van de
mineral-isatie van N (in N03 + NH) tijdens het voororr en
j\T eschikhaarheid (in de orneombare vorm van N = rTo) voor
he groeiseizoen op de bev'eide en de onbe; eide kv:elder,

v:erd een veldproef orgezet. 0r unt 3 van het transect
'erd (beeid en onheveid) een mengmonster (van 5 monsters)
genomen van de bovenste 5 ci. eneen mengmonster van 5 —

10 cm. diep.

Cm c5e N mineralisatie tijdens het groeiseizoen te kunnen
bepalen en daarrnee een maat te verkrijgen van de voor plan—
tewortels vrijkomende hoeveelheden N0 en NR, werd er bij
pvflt 3 zowel op de bev'eide als de onbeveide kwelder vijf
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zakken ingegraven. De zakken erden gevul met grond af—

komstig van 5 — 10 cm. diepte en op dezelfde diepte onder

de zoden teruggebracht. I'a 56 dagen werden de zakken naar

boven gehaald en op de concentratie van Nmin beproefd. Be

zakken waren van een soort plastic gemaakt, dat H20 niet

maar wel doorlaat. De zoden op de be"eide kvelder v;er—

den funk aangedrukt.

Twee bepalingen werden verricht op de verschillende

monsters. De 'witte' en de 'zvarte' bepaling (zo genoemd

vanv'ege de kleur van het reagens, die tijdens de bealing

ontstaat), waarbij de eerste de totale gehalte en de

tweede de totale NH + N0 gehalte wordt gemeten.

it : 25 ml. centrifugaat van 25 gr. veldvochtige grond

en 60 ml. 1 n KOl destilleren met o.a. 10 ml. NaOH

dat ogevangen wordt in 10 ml Boorzuur. Bit ti

treren met 0,0100 n R2304.

Zwart : idem aan Wit echter destillatie met 10 ml. NaOH,

Fe(S04) oDlossing en Ag2SO4 (zie voorschriften

laboratoriurn).

Berekening.

(ml. monster 0,01 n — blanco) x 0,01 x 14 x
60 + v

25

1000 = mg. I\'H (of IH +_N0)
25 — v kg. droge grond

v = vocht x = vocht in 25 gr. grond.
100

Structuur van de vegetatie.

Om het begrip 'structuur van de vegetatie' enigszins

te kwantificeren, is een aantal parameters bepaaid op de

bevveide, de onbe.eide en de onhe.'eid geknite proefvlakken

langs het transect.

Iet behuip van een LUX—meter (T.P.. Electric works,

TP 60 S class. 2.5, Japan) werd op 15— 4—'63 en 17— 6—'3
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lich±metingen verricht. Voor het volen van kieming van

z.aden en overleving van kiemplanten in het veld waren er

voor de vier punten op het transect per punt drie proef—

vlakken aanwezig. Per proefvlak (120 x 80 cm.) werden vijf

lichtmetingen verricht op vaststaande plaatsen binnen het

proefvlak. Op de hoekDunten en in het midden van het proef—

vlak \r'erd de 3,7 cm. hoge lichtdiode geplaatst. Ret licht—

regime waarin de kiemplanten zich gesteld zagen, werd dus

niet bepaald. omdat de diode daarvoor te hoog was. Echter

de verschillen tusEen de versehillende proefvlakken kwamen

wel naar voren.

Eenmaal v.Terd over een etmaal (23— 6—'83 en 24— 6-.'83)

minimum en maximum temperatuu.r bepaald in de vegetatie op

de be:eide en de onbev.'eide kvelder (onbeweid alleen op Dunt

3).

1\et een niet buigzame centimeter \':erd de dikte van de
strooisellaag bepaald. Bit gebeurde or het einde van het
groeiseizoen op 21—10—'83. De rninerale bodem werd als on—

dergrens genomen, terwiji de bovengrens bepaald 'erd door

de hoogte waarmee dood materiaal tegen de meetlat aanleunde.

In het begin van het grosiseizoen werd met behuip van

de punt—quadraatnethode het aandeel van kale bQdem bij de
versohillende beheersmaatregelen vastgesteld. Ret aandeel

kale bodem kan gecorreleerd zijn met kieming van zaden en

overleving van kiemplanten. De runtafstand was 1 cm., "aar—

bij per proefvlak (bev;eid, onbev'eid en onheweid gemipt)

306 maal 'geprikt' werd.

Als maat voor de vochthuishouding van de grond werden

naast de weergegevens en de grondwaterstanden, de A—cijferr

bepaald.(eind april en half juli : zie zout)



Kieming en groei bij verschillende lichtintenciteiten.

6 Soorten (Stellaria media, Holcus lanatus, Limonium

vulgare, Plantago maritima, Galium mollugo en Salicornia

europea) werden getoetst op i:ieming bij drie verschil—

lende lichtintensiteiten (30, 55 en 100 7o van d.e totale

hoeveelheid aangeboden licht. Deze lichtpereentages zijn

gerelateerd aan de lichtmeting in het veld van 15— 4—'83).

Per soort en per lichtintensiteit was en petrischaal

met 50 zaden aanwezig (niet meervoudig v'egens gebrek aan

ruimte). Trad geen kieming op, dan zouden de betreffende

soorten niet gebruikt kunnen orden voor de groeiDroef.

In plastic bakken van 30 x 30 x 15 cm gevuld met 7 kg.

scherp zand werden de kiemplanten gespeend van de hier—

boven genoemde soorten. Per bak en per soort werden tien

kiemplanten op regelmatige afetand van elkaar gezet. Ia

een week v:erden de kiempln-ten, die niet varen aaneslagen,
vervangen door nieuve kiemplanten.

Alle bakken kreren 0,7 liter voedingsoDlossin.o (0,1 1.

50 Hoagland per kg. grond) waarvan de heift voorzien

\r'erd van 10 gr. NaCi per liter (10 gr. NaC1/l. blijkt de

concentratie te zijn, die discriminerend v;erkt tussen de

lage en de hoge kveldersoorten en duinsoorten (Tueschen,

183)). De voedingsoplossing verd na vijf weken ververst.

Per soort verden de bakken met kiemplanten met en zon—

der zout aan drie verschillende lichtintensiteiten onder—

worpen. Daartoe werden tv;ee kooien met vitragedoek 'inge—

pakt', een derde van de bakken had geen kooi. Zo verkreeg

men in eerste instantie respectivelijk 30, 55 en 100 ,'

van de totale hoeveelheid aangeboden licht (doorgelaten

licht.(aangeboden licht). 100 %). Er vond een reducerng

plaats van de percentages doorgeleten licht in het veld

doordat de vegetatie hoog opgroeice. Dit word in de Droef—

opstelling nagebootst door de lichtDercentges na veertien

dagen terug te brengen tot resDectivelijk 13, 38 en 100

van hot a'ngeboden licht. Lichtmetingen :et een Luxneter.
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Kieminrr en cvrrlevin in het velci,

Iet 'oehulD van het groene boortje (0 5 cm.) werden er
vtjf cylinders grond per punt gestoken, waarvan de bovens-te

cm.. verkruimeld en ter kierning in 16 cm. diameter potten

gelegd v.'erd. De potten waren gevuld met een mengsel van

tvee delen gesteriliseerde grand met én deol scherp zand,

en verden in de kas gezet waar een geconditioneerde klimaat

(lichtregiem: twacif uur licht en tva?lf uur donker; 20°C;

én rnaal per dag gedestilleerd aer) heers-e.
Om kieming van het zaadkapitaal onder natuurlijke om—

standigheden (als nabootsing van de situatie op de kv:elder)

te bewerkstelligen, verd een op 16.— 3—'83 extra gestoken

zaadkapitaal buiten gezet. Dit geschiedde onder gaas om an—
der zaad te weren.

Er ''erd getoken op momenten dat er veci za.d veronder—
steld v.'erd aan\-.ezig te zin (3—11—'82 en 16—03—'83).

Plagjes (vijf per punt) van 10 x 10 cm2. v;erden getoken
op imomenten dat de kieming— en overlevingsproef (zie verder

op) gecontroleerd v:erd. Belangrijk v:as het om te weten v•'at

er in de ioop van de tijd zich aan kiemplanten aanhood in
hot veld in verband met de vergelijking met de zaiproef in

hct veld. De pJgje v'erden bekeken op soort en :antal1cn

kiemplanten. Door ze in corste instantie te merken met spel—

den konden de kiem1anten op eenvoudige v'ijze op soort ge—

determineerd. v;orden, nadat ze in de kas de gelegenheid. hd—
den gehad om uit te groeien.

In verband met de vereDreiding van aden over de kv:elder

werd gekeken voor e.cht soorten (Galium verum, Plantago lan—

ceolata, Rumex crispus, Aster tripolium, Spergularia spec.,

Limonium vulgare, Triglochin meritima, Plantago maritima)

in hoeverre de zaden van de grofld zouden v.orden opgenomen
door het water. Yer soort werden drie maal 50 zaden gelegd
op stukken vitragedoek van 10 x 10 cm v:elke verden v.rt—
gepind met twee anjerdrden. Dit verd gedaan op het kale



v:od en tusEen een Puccinel]iaveetatie v:oarnE t\eemaal eon

(sring—) vloed erover heen kon komen. Daorna verden de

stukken \ritraedoek v.er'ehaalc1 en de eventuele overgebleven

zaden teruggeteld. 's Winters stont zelfs nunt één een en—

kele keer onder v,mnter en zouden cle zaden in nrincipe over

het hele tranoect getransporterd kunnen vorden.

Hoge kv:elder— en cluinsoorten zaden eventueel veropreid

over de outere L-ge kv'elder zouden gerend kunnen v7orden

in hun kieming en daardoor niet in hot zadkaitaal voor—

komen. Er verden vier marl 50 Plantago lanceolota zaden go—

legd op nunt vier van het tranoect. Deze vercien, gelik hot

steken van zaadka-ritaal, na vier maanden ter kieming gelegd.

Ret effect van dc s±ructuur von do veretatie op do kie—

min en overleving van vijftien soorten verd bekeken door

middel van eon zooinroef. (Aster tripolium (s), Atriplex

hastata (s), Juncus gerardii (s), Lirnonium vulare (s),

Plantago maritima, Salicornia euro'aea (s), 3perlaria

marina (s), Triglochin maritima (s), Bromus mollis, Coch—

learia danica, Galiuni mollugo, Plantago lanceolata, Rumex

crispus, Rumex acetosella, Trifolium fragiferum)

Per soort v.erden drie plot jes van 10 x 10 cm genomen

en per nlotje v:erden 100 zaden opge'oracht. Zovel bewoid,

onbev'eid en onhe\7eid geknipt voor de vier Dunten van hot

transect vyerden hiervoor genomen (Peter heeft dus een to—

taal van (15 soorten x 3 plot jes x 100 zaden x 4 nunten x

3 proc•fvlakker =) 54000 zaden uitgeteld). De nroefvlakken

onbeveid gekni'pt dienden om het effect van do ve1etatie

vervijdering zoncler de and ere beveidingeeffecten to be—

studeren. Ben aantal lage kv.eldersoorten wordt gestiirulerd

in kieniing indien ze gestratificeerci v:orden met zeev.'oter

(Ruoschen, 1983). Omdat dc natuurlijke strotificatie niet

o do zaden he:ft kunnen inv:erken daar de zaden voor de
'zadval' verden verzameld, 'erden de aden alonog geotra—

tificeerd. Do soorten met gestratificeercie zoden vordon not

ecn (s) angegeven.
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Kiein en overlevin ner cohor± v.rd et behulp v.n
gekleurde spelden in de tijd evo1gd.

Voor de continuering van het veetatieonderzoek op de
Oosterk.velder v.erden in totaal 8 perranente quadraten
(p.q.'s) opgencmen. Verder v:erden r n.q.'s openomen in

de exciosures o de kvelder tusen de 0e
en

1e elenk en oe

de Groede o Tern chelling.

1omenclatuur van de soorter. volen de Fors. yen Neder—

land, Heukels— van Oosttroom (1977).
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I
Resulta-ten.I

Om ondercheici te kunnen m.ken tussen lage, midden— tot

hoge kv.'eldersoorten en duinsoorten heeft Russehen (1983)

een indeling gemaakt. (alleen geldig voor de i1atse1ijke

situatie). Deze indeling is gebaseerci oo het Dercentge

permanente ouadraten vrin de genoemde soorten voorkomen,

vaardoor verechillende categorin te cnderscheiden zin,

Een soort v.'ordt gec1ssificeerd als bijvoorbeeld een d.uin—

soert, indien zeer dan 30 van de p.q.'s binnen de cate—

gone Bum velt. Uitzondeninpen zin die soorten, die in

Tabel
1

— Een classificatie in 1ae— (L),
niidden (11) en hoge (H) kwelder—

soorten en duLtnsoorten CD).

(Ruschen,1933 near Hakker c

Ruyter,1981).

species classificatje

Puccinellia maritima L
Suaeda maritima L
Salicornia europaea L
Aeter tripolii.in L

Spergularia media L
Halimione portu].acodes L

Spartina anglica L
Spergularia marina L
Triglochin maritina L 1 H

Limonium vulgare L N H

Glaux maritima L N H

Artemimia maritime L N H

Plantago maritima L N H P
Cochlearia danica L P

Atriplex hastata N H

Juncus gerardii 1: H

Potentifla anserina N H

Juncus maritimue N H

Carex distans N H

Festuca rubra N H P

Agrostia atolonifera N H P

Armoria marjtima N H D

Elytrigia spec. N H D

Poa pratensis N H P

Cerastium semidecandrum P
Stellaria graminea P
Trifolium repene P
Plantago coronopus P
Lotus corniculatus P

Promus moulis P
Trifolium arvense D

Cerastium holosteoides P
Agroetie tenuis D
Rumex acetosella P

Elytrigia repens D

Holcus la.natus P

Ammophila are maria P
Rumex crispue P

Plantago lanceolata P

Steflaria media D

Galiuni verum P
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alle cateorin lser scoren, of' die msr in óén cate—

gone voorkomen. De belanrijkste soorten v.'orden in tabel 1

enoemd,

Transec-bbeschri jvin.

Volgens de gebruikte punt—quadraatmethode hebben bev.eid.

en onbev'eid een gelijk aantal soorten. Echter de soorten,

die slechts in een klein aantal aanwezig zijn, worden op

deze niet opgemerkt.

Op het be\eide transect zijn de aantallen per soort

gelikelijker verdeeld over het transect. De onbev'eide

kv.'elder kent vooral een dominantie van Elytrigia repens,

Festuca rubra, Elytrigia pungens en Arternisia maritima in

deze volgorde van het duin naar de lace kwelder.(Fig,4)

Onbeveid. heeft meer hoge kvcelder— en duinsoorten in gro—

tere dichtheden dan bev'eid (Plantago lanceolata, Trifolium

pratense, Sedum acre, Poa pratensis, Stellania graminea,

Lotus corniculatus, Festuca rubra, Elytrigia repens en

Elytrigia pungens), terv7ijl bevTeid meer lage en midden tot
hoge kv:eldersoorten in grotere dichtheden dan onbev•'eid

heeft (Plantago maritima, Juncus gerardii, Puccinellia

maritima, Glaux maritima, Limonium vulgare, Triglochin

ms.ritima, Spergularia media, Spergularia marina en Suaeda

manitima).

De kv'eldersoorten Puccinellia maritima, Plantago man—

tima en Limoniurn vulgare komen bij de bev'eide situatie zo—

wel hoger als lager ten opzichte van 1.A.P. voor dan bij

het onbev'eide deel. De soorten Plantago coronopus, Glaux

maritima en Armeria maritima zijn laagblijvende soorten,

die wel op de beweide kv'elder gevonden worden maar niet

of nauwelijks op de onbeveide kwelder aangetroffen worcien.

Bakker & Ruyter (1981) vinden een verruiging van de on—

bev'eide kwelder, terwijl begrazing dit proces in de loon

van de tijd kan tegengaan. Dit verschil tussen de bev'eide

en de onbev'eide kwelder in de tijd vinden we terug op het

transect.
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De doorgetrokken lijnen tussen cle gevonden waarden in
de figuren 5a en 5b zijn niet terecht, maar clienen alleen
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Fig. Sa — Zoutgehalte in de bovenste cm. van de punten 1 t/m k

op de beweide (.) en onbeweide (o) kwelder en op kale

grond () (mengmonster van 5 boringen), uitgedrukt in:

boven B.-cijers (gr. NaC1/100 gr. droge grond)

onder : C—cijfers (gr. NaC1/liter bodemvocht )
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om een trend aan te seven, De vaarnemjnen v,n 27— 4—'83
en 15— 7—'83 zullen hier behandeld v.'orcien in verband met
hun belang voor de zaaiproel', Be andere waarneminen zijn
reeds eerder behandeld door Russchen (1933),

Tijdens een zer natte periode in het voorjaar dalen

de B— en C—cl j±'ers zecr sterk op alle punten zov:el in de

bovenste cm. als in de hurnuslaag. Veel zout spoelt uit,

2,0

SON'D'JF'MA'M'J'J

Fig. 5b — Zoutgehalte in de onder8te 5 cm. van de humu&rjjke

bovenlaag van de punten 1 t/m k op de beweide (.) en

onbeweide (o) kwelder en op kale grond (A) (mengrnon—

ster van 5 boringen), uitgedrukt in:

boven : B—cijfei-s (gr. NaC1/100 gr. droge grond)

onder : C—cijfers (gr. NaC]./liter bodemvocht )
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wat gunstig kan zijn voor kieming van zaden.

Na een belangrijk droge periode in de zomer zien v.

grote veranceringen. In de bovenste cm. nemen alleen de

B—cijfers van de puriten 4 B(ev'eid) en 4 K(ale wad) sterk

toe zonder de hoeve1hecen te halen, die in de v;intersitu—

atie bereikt v;orclerL. De C—cijfers echter nemen op vrijv'el

alle punten sterk toe, met uitzondering van 3 O(nbeveid),

2 0 en 2 B velkc een lichte stijging te zien geven.

Voor punt 4 kunnen \1 stellen, dat door caii1aire ':cr—

king bij een sterke evaporatie de zoutconcentra-bie is toe—

genomen. Le andere puriten hebben een verhooga 0—cijfer

door een gelijke hoeveelbeid zout als in het voorjaar 1ij

een sterk afgenomen hoeveelheid. bodc:-vocht. De A—cijfers

(fig.7) en de rond"aterstann (fig.6) ondersteuren dit
idee.

In de onderste vijf cm. van de humuslaag zin in juli

op punt 4 de B— en 0—cijfers toegenomen en op punt 3 B

alleen de C—eijfers.

Iet gebruik making van een tekentoets kunnen ve "beveid
zouter dan onbev:eid" toetsen tegen "onbeveid zouter dan
beveid voor zovel de B— ale de C—cij±ers. Doen v:e dit
voor de gevonden v-aarden van de bovenste cm., dan blijkt

beveid significant (<0,OO1) zouter dan onbeveid. Toeteing

van de ondrste vijf cm. van d.c humuslaag levert geen sig—

nificante verechillen o. Zouden ye de absolute vaarden

toetsen, vat niet mogelijk is vanvcge het gemis van een

standaarddeviatie, dan vervachten ye dat alleen 4 B zouer

is dan 4 0 in de bovenste cm.

Stikstofgehalte.

In het vroege vocrjaar bestaat er geen significant ver—
schil in concentratie van en k0 tussen bev'eid en on—

beweid bij de verschillende monsterdiepten.(Alvorens de

gevonden \r.aarden te toetsen met behulp van een Student—

toets, werd de hypothese U1 = als o eno2 onbekend en
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ongelijk zijn (op grond vn ce F—toets) bij kleine steek—

proeven getoetst.)

Na 56 dagen is er significant meer NO (opneembaar voor

planten) gemineraliseerd op de onbev:eide dan op de bev:eide

B B 0

0— 5 ± 0,00 u.s. 1+8,00 ± 6,1+3

1211 ••
5—10 18,11 ± 0,22 n.e. 30,18 ± 2,25

kv:elder. Voor TI geldt het o ekeerde.(tabel 2)

Gemiddelde hoeveelhEi neerslsg en temneratuur
en de grondaters'tanc1.

Figuur 6 laat zien dat de macnd mei veel neersiag ge—
geven heeft, gevolgd door de drie zeer droge maanden juni,
juli en augustus. Deze droge maanden gingen gepaard met

gemiddelde temperaturen tussen de 15 en 18 graden Celsius.

De grondv:aterstand zakt dientengevolge. Bij de punten 1 en

2 zozeer, dat het grondv'cter buiten bereik van de meet—
buizen komt. Punt 3 en 4 schijnen minder last te hebben van
de droogte 'at betreft de hoogte van de grond':.aterstcnd.
Een eventuele benvloeding door de nabije Waddenzee lijkt

niet uitgesloten. (In bijlae Bi orden de grondvaterstan—

den gegeven, zovel voor be\'eid als onbeeid.)

Tabel 2 — Hoeveelbeid en ho; (in m. (kg. droge grondY) op

punt 3 van de beweide (B) en de onbeweide (0) kwelder

in de bovenste 5 cm. en van 5 tot 10 cm. diep. (rneng-

monster van 5 boringen. Mon&terdat1m: 29 #—'85)

Daaronder de boeveelheid gemineraliseerde FH en No;

na 56 dagen op 5-10 cm. diepte. (n.e. niet significant,

+ p(O,O5, ++ = p(O,Ol, +++ = p(0,001)

cm.

_____________________________

NO;

B B0 0

20,13 ± 3,20 n.m. 35,96 ± 6,78

+ +

_____________________________

3,75 ± 2,66 n.e. 10,71 3,39

5-10126,1+5 ± 5,151 ++ 13,57 ± 8,38 25,53 ± 7,87j÷++ 99,96 ±15,06

(± etandard error van 8 chemieche bepalingen voor beweid en 10 voor

onbeweid)
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Gek:antificeerde verschillen in structuur van de
vegetatie.

Er is een duidelijk versohil in A—varden (fig.7) tus—

sen het natte voorjsar en de droge zomer. CD 15— 7—'83 is

er op de lage kvelder nog vrij veel voch-b aanezi in de

onderste 5 cm

hurnu ci aa r
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0//0

bovenste cm

P.

__\ \,

1/
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ii1-123 4 23 4

Fig. 7 — A — cifers (in %). Gegeven

de waarden in de bovenste

cm, en in de onderste 5 cm,

van de humuslaag op 28-k-. 183
(—) en 15—7-'83 (--) op bewei—
de (•) en onbeweide (o) kwel—

der van de punten 1 t/m k.
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onerste vijf cm. van do humusloag, terviji dit op de hoge

kwelder (Dunt 2) en hot duin (Dunt 1) niet hot geval is

(dit is van belang in verband met de overleving van kiem—
plant en).

Zovel 1ij de bovenste cm. als de onderste vijf cm. van

de humusla3g van de punten 1 en 2 treedt er in het voorjaar

een du±delijk verochil op in vochtgehalte tussen bev.'c-id en

onbev.'eid. Het onbeveide deel van dat stuk transect is dan

droger, waardoor de kieming van zaden' in meer of mindere

mate benvloed wordt.

Er lijken geen grote verschillen op te treden in teme—

ratuu.r tussen bev;eid en onbeveid (fig.8), hoev?el de nunten

40

-----
20

Or123 4

Fig. 8 - Minimum en maximum tempera-
tuur (in °C) tussen 23—6-'83
en 2L4_6_183 op de beweide C.)
en de onbeweide (o) kwelder

van de punten 1 t/m If.

1 en 2 hogere maximum temperaturen heb'oen dan 3 en 4. peer

dan een indicatie is hot niet.

Zowel tussen onbev:eid en be eid, onbeveid en onbeveid

geknipt als tussen beweid en onbev eid geknipt voor alle

punten van het transect bestan er significante
C de toets

van Fisher) verschillen in de dikte von de strooisellaag.

Ook tussen de punten 1 en 2, 2 en 3 en 3 en 4 bestat er

een significant versohil in dikte op de beeide, on'oe\eide
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Tabel 3 — De gemiddelde dikte ( etandard error) van de strooi—

sellaag (in cm.) van 5 metingen per beweide (B), on—

beweide (0) en onbeweid geknipte (Og) proefvlak lange

de punten 1 t/m 14 op 21—10—83. (+ p(O,05, ++

0,01, +++ = p(0,005, ++++ = p(0,001)

punt

1

B

1,86 0,25

B/0

++++

0

1+,61+ 0,25
0/Og

++++

Og

3,30 0,26
B/Og

++++

1/2 +++ ++++ ++++

2 1,014 0,12 ++++ 6,66 0,72 ++++ 2,56 0,10 +-++

—— ++++ ++++ ++++

3 0,60 0,07

—
++++ 13,20 i,i6 +÷++ 3,1+0 0,1+0 ++++

3/1+ ++

++++

++++ ++++

0,36 ± 0,12 1,88 ± 0,31 ++++ 0,50 ± 0,01+ ++++

en de onbev.eid gekniDte profv1akken.

Er verd getoetst op het verschil in anta1 malen cat een

oen -nick verd 'eDrikt' tuen hev.eid, onbev:eici gekniDt.

(Tabei 4) Aiieen tussen 2 B en 2 Og, 1 B en 1 0, 1 0 en 1 Og

besten geen significante verschiiien (de toets van Fisher).

Tabel 4 — Met aantal open plekken, dat geraakt werd no 306 hits

bij een punt—quadraatmeting, op de beweide (B), do on—

beweide (0) en de onbeweid geknipte (Og) proefvlai'Jcon
van de punten 1 t/n 1+. (n.e. = niet eignificant, + =

p(0,O5, ++++ p(O,001)

punt B B/C 0 0/Og Og B/Og punt

1 27 n.e. 25 n.e. 114 ÷ 1

1/2 ++++ + +++t 1/2

2 86 ++++ 8 ++++ 79 n.e. 2

2/3 +÷++ n.e. n.e. 2/3

3 178 ++++ 16 ÷+++ 63 ++++ 3

3/14 ++++ ++++ ++++ 3/14

1 223 +++s- 81+ ++++- 11+9 ++++ 14

Da?rflSt is gekeken na?r eventuele verechillen in s'ntai

open 1ekken tussen cie punten 1 en 2, 2 en 3, 3 en 4 oi de

betreffende proefviakken, Op de onbe': eide en onbe'reid ge—

kniD-te proefviakken van de ounten 2 en 3 kon geen signifi—

cant verschii aengetoond v.oren. (Toetsing oo de verdel-ing

van het aan-tai open piekken of eventueel clusters darvan

over de verechillende nroefvlakken ko.n niet mer ç-edaafl Vord—

en vanv;ege tijdvergende extra literatuurstudie, die dan riog

gedaan zou moe-ten v:orcien. Zie bijlsge B2a,b,c,d.).
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In het begin van het voorjaar bestaan er significante

verschillen (toets van Fisher) in aantal LUX tussen bevei,

onbev;eid en onbev;eid geknipt (tahel 5). Tijdens de zomer

Tabel 5 — Be gemiddelde hoeveelhejd ( etandard error) licht (in
aanta.3. MIX) van 5 metingen per beweide (B), onbewejde

(0) en onbewejd geknipte (Og) proefvlajc op 15— 4—'83
(bij B en Og alechts 1 meting) en 17— 6—83 voor de

punten 1 t/m 4.

punt

1

B

36000

B/o

++++

0

10200 2810

0/Og

++++

Og

36000

B)1Og

n.e.
1/2 n.m. n.s. n.e.

2 36000 +++ 12180 6490 +++ 36000 n.e.
2)13 n.e. n.e.

3 36000 ++++ 7'+OO 2384 ++++

n.e.

36000 n.m.

3/4 n.m. +++÷ n.e.
+ 36000 +++a- 21600 2320 .+++ 36000 0.8.

3.

2

21600 1470
U.S.

++++ 8660 923

+

++++ 224O0 i6oo n.m,

25000 1100 ++++ 5700 561 ++++

0.6.
2'+BOO 2180 n.m.

2/3 n.e. n.m. 0.8.
3 27000 630 ++++ 5600 722 ++++ 19800 3650 +

3/4 n.e. 0.6. n.m.

4 26600 1600 ++++ 3940 1282 ++++ 16960 3620 ++++
(n.e. = niet significant, + = p<O,O2, +++ = p(O,002, +++÷ p<O,001)

is dit nog steeds het gevnl, echter flu ook significante

verschillen tussen bev:eid en onbeweid geknipt op de punten

3 en 4,

Op de onbev:eid geknipte proefvlakken erd de vegetatie—
hoogte gelijk gehouden met de hooget uitgegroeide kiemplan—
ten. Op punt 3 leidde dit tot een verminderde lichtsterkte.

Bij punt 4 speelde ook de wijze van uitgroeien van de vege—
tatie een rol vrat betreft de doorgelaten hoeveelheid licht.

De vegetatie bestond in het proefvlsk voornamelijk uit

Artemisia maritima. Na het afknipoen liep de Artemisia ma—

ritima aan de onderzijde van de stengel veer uit, vaarbij

een laagblijvenae dichte bladerdek gevormd v'erd, die net

boven de kiemplanten uit1c'am,

Kieming en groei bij verechillende lichtintensiteiten.

Salicornia europaea zaden (welke vijf dagen na de andere

soorten werden ingezet) verc1en slechts éénrnaal op kieming

bekeken daar er daarna beschimmeling optrad. Voor Galiun
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mollugo gold hetzelfde (twaalf dagen na de anere so9rten

ingezet) .(fig.9)

De zaden van de andere vier soorton kiemden redelijk tot

goed onder de verochillende lic}rtcondities. Plantago man—

tima zaden v.'erden enigszins geremd in kieming bij een licht—

aanbod van 30 to van de totale hoeveelheid licht. Galiun mol—

lugo zaden liken gestimuleerci to vorden door een verminderd

aanbod van lichi, terviji alicornia europaea zaden dan

sterk geremd schijnen. Echter alle soorten vertoonden kiem—

ing onder de verschillende omstandigheden.

In tabel 6 wordt de invloed van verschiliende lichtin—

tensiteiten bij aan— en afvezigheid van NaC1 voor een zes—

tal soorten gegeven. De toevoeging van NaCi heeft op Stel—

lane, media, Holcus lanatus en Ealiu.m mollugo kiemolanten

een funeste invloed. Het aantal individuen dat kans ziet

te groeien, is dan stork gereduceerd. De soorten Limoniui

vulgare, Plantago maritima en Salicornia eurorasa hebben

v:at betreft het aantal individuen geen last van het zout.

De groei na zes v:eken van Salicornia europaea, uitgedrukt

in drooggev:icht, wordt significant gestimuleerd bij toe—

voeging van zout (toets van Fisher).

Stellen we het drooggeicht van de verschillende planten—

soorten bij een volledig lichtaanbod op 100 ., dan is het

percentage drooggev'icht bij laere lichtintensiteiten te

berekenen zoals in tabel 7 is gedaan. Holcue lanatus v'ordt

nog het minet geremd bij 38 o lichtaanhod, terv.'ijl de

'zoute' soorten Limonium vulgare en Salicornia europaea

dan juist zeer sterk geremd worden. Bij een lichtasnhod

van 13 7o worden de zes soorten allemaal sterk geremd in

groei. !lle geteste soorten worden bij a±'nemende lichtin—

tensiteit significent in groei geremd (tabel 6).
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Tabe]. 6 — Groei vn 6 soorten bij 100, 38 en 13, van de totale hoeveelheid

sangeboden (ion— en TL—)licht bij 0 (—1) en 10 (+1) gra.m NaOl

per liter. Gegeven is bet gemiddeld drooggewicbt in gram ( stan-
dard error) en bet santa]. (n) individuen na bet experiment nog

aanwezig. (n.e. niet eigaificant, — niet bepaald (te kleine

+ = p(O,O5, +# p(O,Ol, +++ = p(0,001)
ST.LLAJIA ::Dj

1000/p fl 38% I) 13% fl

—z
0,2530 0,0589] 6 ++ 0,1102 + O,01JC 9 +++ 0,007? + 0,0006 10

0 0 0,0050 + 0,0000 '1 — 0 0

++1

H01.CU L/.T0.

- o,-'iJ 9 +++ o,025 + 0,1372 9 ++ 0,0239 + 0,flfl
+z

— 0,15 *C,060 5 ++ 0,fl7 '0023 jj

GALIU M0bLU3

—z 0,1123 + 0,0761 10 +i-+ 0,0610 + 0,0054 9 +++ 0,007 + 0,0008

0 0 — 0,0080 + 0,0020 2 — 0

+++

LIT0NI1J VULGARE

—z
0,2206 - 0,0379 10 +++ 0,0460 + 0,0070 10 +++ 0,0106 + 0,0013 9

+z 0,0480 + 0,0097 4 n.n. 0,0522 + 0,0221 9 +++ 0,C041 + 0,0011 9

+4+ n.s.

PLAN TAGO MARITIOJt

—z 0,3471 + 0,0315 9 +++ 0,1092 0,0095 10 i-++ 0,0056 + 0,0021 10

4Z 0,1552 + 0,0151 10 +++ 0,0571 + 0,0074 10 +++ 0,0054 + O,00U8 9

+++ +4+ n.s.

SALIC0RiIA EUROPAEA

—Z 0,0202 0,c063j 5 ++ J

0,004 + 0,0011 4 + 0,0005 + 0,0000 2

4 0,0739 + ooij 4

4L°'°°66
+ 0,0014 8j+++ 0,0006 + 0,0000 4

+4+ +

Tabel 7 - — liet percentage 'gemiddeld drooggewicht bij 100, 38 en

van de tota].e hoeveelheid aangeboden (zon- en TL—)

licbt' per 'gemniddeld drooggewicht bij l00 doorgelaten

(son— en TL—)licht'.

100% 38% 13%

TELLARIA MEDIA 100% 44% 3%

H0iCUS LATATW; 100% 60% 2
GALIU 0LLUG0 10(% 43. 3%

LD'.OOIW- VULGARE 100% 21% 5

PLANTAGO 0A1ITIA 100% 32% :%

3ALIC0R1'II EU:0PItEA 100% 22 '
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Kieminp en over1evin in het veld.

De factor 'opname van zaden door water' lijkt niet be—

perkend te zijn bij de verspreidinr van zaad over de kv'el—

der. Slechts vier van de 1200 zaden.werd niet opgenomen van

het wad, terriji 24 van do 1200 zaden tussen de Fuccinellia—

vegetatie bleven liggen (tabel 8).

Tabel 8 — Aanta]. van 0 zaden standard

error), welke zijn blijven liggen

an 2 vloeden op het kale wad en

tussen de Puccinellia—vegetatie.

wad vegetatie

Ga.1iui mollugo
Plantagolanceolata

Rumex crispus

tster tripoliuin

Spergularia spec.

Lionium vulgare

Triglochin maritina
.Plantago maritima

0,3 0,3

0,0

0,0

0,7 ± 0,6
0,0

0,0

0,0
+0,3 - 0,3

0,0

1,0 0,6

3,3 — 1,8

1,3 ± 0,9
0,0

+0,7 — 0,3
0,3 ± 0,3

+1,3 — 0,9

Ondanks dat de verapreiding van zaden door water niet
beperkend lijkt te zijn, is er geen homogene verdeling van

zaden over het transect (tahel 9). De verspreidinsagentia
lijken de zaden van duinsoorten niet verder te kunnen ver—

plaatsen dan het duin en de hoge krelder. De zaden van lags,

midden en hoge kweldersoorten worden schijnbaar heter ver—

spreid met uitzondering van Flantago maritima, Glaux man—
timr, Juncus maritirnus en Armeria maritima zEden.

De ongelijke verdeling van de zaden van d' verschillen1s
soorten over het transect weerspiegelt zich in het aental
kiemplanten op het transect (tabel 10). Iiemplanten van
lage kweldersoorten komen vooral voor op de lage kwelder
en kiemplanten van duinsoorten alleen op het duintje.

De aanv'ezigheid van kiemplanten van Elytrigia pungerw

op het transect is schijnbaar gebonden aan de standplaats

van do volgroeide planten van deze soort, maar de zsden

worden over het hele transect gevonden. Artemisia manitima

zaden en kiemplanten komen hinrien ons gehele ond3rzoel:s—
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Tabel 9 — Aantal sadec van genoesde soorten

in de bovenate cm. van 30 plot jee

van 10xlO cm per Puat, op de

ape ciC a

punten 1 t/m L

Monsterdata
1

van bet traneect.

3—11—82,16— —'8
2 3 4

P1antao lanceolata 62

Rumex acetosella 31

Holcus lanatus 4

Seduin acre 4

Veronica spec. 3

Stellaria media 1

Stellaria graminea 65 12

Cerastium spec. 19 7 1

Trifo1ijm repens 11 8 2

Poa pratenmis 9 5 1

Plantago coronopus 11 41 7

Bromus mollie 3

Armeria maritime 11 1

Juncus maritimuc 1 3

Juncus gerardii 23 5 19 12

Atriplex hastata 33 24 60 22

Festuca rubra 27 24 17 34

Agrostis stolonifera 11 15 108 4

Elytrigia pungens 11 14 91 17

Salicornia europaea 1 1 10 1

Spergularia marina 15 48 11 140

Artemisia maritime 2 5 34

Limonium vulgare 2 1 1 4

Plantago maritima 1 2 1

Glaux inaritima 1 2

Tabel 10 — Aantal kiemplanten van genoesde

aoorten op per punt 40 plot jes van

lOxlO cm op de punten 1 t/m 4 van

bet transect. Monaterdatu 15— 4-
'83 , 29- 5—83 , 14— 7—83 en

28- 9—83.

species 1 2 3 4

Armeria maritima 8

Stellaria media 8

Holcua lanatus 6

P1antao coronopus 6

Trifolium pretense 3

Stellaria graminea 2

Agrostie stolonifera 1

Ceraetium spec. 6 1

Plantago lanceolata 2 3

Plantago maritima 1 3

Trifolium repens 14 37

Festuca rubra 9 5

Elytrigia pungene 111

Artemisia maritime 3 3 9 17

Atriplex hastata 4 6 13

Salicernia europaea 1 33

Spergularia marina 25

Limonium vulgare 2

Cochlearia danica
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gebied voor, hoev:el de volv'asEen planten vooral OD iurt

4 staan (fig.4).

Ilit tabel 11 blijkt dat er meer soorten op het bev:eide

deci van het transect kiemen dan op het onbevTeide deel,

hoev:el de aan-:ezigheid van zadon niet beDerkend lijkt. Ver—

der 'orden er ve1 zaden van Glaux maritima, Veronica snec..,

Juncus gerardii, Poa pratensis, Juncus maritimus, Sedu

acre en romus mollis gevonden, mar van deze soorten tref—

fen ve geen kiemo1.nten aan. Algemeen kan men stellen dat

Tabel 1 — Aantaj. zaden en santal kiesplanten op bet beweide (B)

en het onbeweide (0) transect in 60 p1otje van lOxlO

cm Ilonsterdata zaadicapitaal 3—11—'82 , 16— 3—8.
Monaterdata kiemplanten 15— 4—8 29— 5—'83

14— 7—'83 , 28— 9—83.

species Z.K. species K.P.

. B 0 B 0

Glaux maritima 5

Spergularia marina 207 7 Spergularia marina 25

Plantago coronopuc 55 4 Plantago coronopus 6

&rmeria maritina 8 4 ,rmeria maritima 8

Plantago maritima 3 1 Plantago maritima 4

Veronica spec. 2 1

Cerastium spec 14 13

Trifolium pratense
Cerastium spec.

3

7

Limonium vulgare 4 4 Limoniua vulgare
Cochlearia danjca

2

1

Feetuca rubra 53 49 Festuca rubra 12 2

Plantago lanceolata 27 35 Plantago lanceolata 1 1

Holcue lanatus 4 Holcus lanatus 4 2

Juncus gerardii 25 54

Poa pratenais 5 10

Artemisia inaritima 13 28

Stellaria grami.nea

Artemisia maritima

1

11

1

21

Agrostis stolonifera 25 113 .grostis stolonifera 1

Steflaria grarinea 11 66 Stellaria graminea 1 1

Atriplex hastata 19 120 Atriplex hastata 8 15

Trifolium repens 15 6 Trifolium repens 14 37

Salicornia europaea 1 12 Salicornia europaea 7 27

Stellaria media 1 Stellaria media 2 6

Elytrigia pungens 9 124 Elytrigia pungens 111

Juncus maritimus 4

Sedum acre 1+

Bromus molliB 3
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er meer zaad in de bovenste cm. aanv.'ezir is, dan er aan

kiemplanten tevoorschijn komt.

Er kan een onderschejd gemaakt v:orden in voorjaarskiem—
ers en najaarskiemers (tabel 12), v'sarbij lage en midden

kweldersoorten vooral tot de erste roep erekend kunnen
worden en de duinsoorten/hoge kv'e1dersoorten vooral to de
laatste groe schijnen te behoren. Be kieming van Elytrigia

pungens, Salicornia europaea, Spergularia marina en Arte—

misia maritima zaden v;erd vooral bij de meting in ari1
waargenomen en de kieming van de zaden van Festuca rubrs,

Tabel 12 — Aantal kiemplanten van genoesde soorten op 40 plot—

jes van lOxlO cm O Tier verachillende tijdatippen

in 1983 langa bet tranaect. TU&Sen haakjee im bet

aantal zaden in de bovenste cm. van 40 plotjes van

lOxlO cm gegeven.

apecies Z.K.

(16— 3—'83)

K.P.
15— 4

}.P.
29— 5

K.P.

14- 7

K.?.
28— 9

Z.K.

(3—11—'82)
Elytrigia pungens (107) 111

( 13)
Cochlearia danica C — ) 1 ( — )

Stellaria graainea ( — ) 2 C 77)
Atriplex hastata ( 47) 20 3 C 45)
Salicornia europaea ( 12) 31 3 C — )

Spergularia marina ( 97) 23 2 ( 23)
Artemisia maritima ( 20) 30 1 1 C 14)
Trifolium repena ( 10) 45 3 2 1 C 2)
Plantago lanceolata C 24) 3 2 ( 22)
Plantago coronopum C 24) 1 5 ( 27)
Limonium vulgare C 5) 2 C 1)
Plantago maritima C 1) 1 2 C 3)
Featuca rubra ( 47) ( 23)
Armeria maritima ( 1) ( 11)
Stellaria media C 1) C —

Trifo1iu pratense C — ) C — )

Holcus lanatue C — ) ( 4)
Agrostim stolonifera ( 86) ( 14)
Cerastium spec. ( 14) 1 ( 1)

Glaux maritima C 3)
Juncus gera.rdii C 25)
Ruisex acetosella ( 29)

Bromue mollia C — )

Juncus maritimus C — )

Poa pratenals ( — )

Sedum acre C -
Veronica spec. C —

1

14

8

8

3

6

1

6

C — )

C
31+)

C-)
( 3)

( 1)

( 15)

( 1+)

( 3)
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Armeria maritirna, Stellaria media, Holcus lanatus en

Cerastium spec. gebeurde vooral in de nazomer,

De actuele kieming in het veld heeft nauv:elijks invloed

op de resultaten van de kiemings— en overlevingsproef, d.aar

he-b vooral cm niet gebruikte soorten handelt. Soorten die

zowel in de zaaiproef ale in het veld tegelijkertijd kie—

men, zijn : Salicornia europaea, Spergularia marina en

Atriplex hastata. Er vond echter geen correctie plaats

voor deze soorten in de zaaiproef. De aantallen kiemplan—

ten in het veld waren zo gering, dat met grote zekerheid

gesteld kon worden, dat de kiemplanten in de zaaiproef af—

komstig \varen van de door ons gezaaide zaden.

Met beweiden ale beheersmaatregel rerd niet constant

doorgevoerd. In eerste instantie werd gev:acht totdat de

vegetatie een redelijke groei had doorgemaakt, Kieming van

zaden was in die periode goed mogelijk. Later in het cci—

zoen (eind mci) v,erden de pinken toegelaten op de Nieuv'

Beweide Kwelder. Daar zorgden ze voor het afgrazen van de

vegetatie tot een niveau, waarbij de kiemplanten flog vol—

doende licht konden krijgen voor overleving (tabel 5). Ret

duintje (punt 1) v'erd door de pinicen gebruikt als een olek

cm te gaan 1igen herkauen (relatief veel faeceren en un—

neren) en was zodoende sterk onderv'oren an tred. Toen

eenme 1 de vegetatie redelijk gekortwiekt was, v:erden de

pinken toegelaten tot he-b Pietersrnastuk en wend de Nieuv:

Beweide Kv'elder een hersteleniode geund.

Resumerend. kan gesteld vorden dat op d.c beveide k'elder

voldoende kiemgelgenheid bectond, v'aarna een eventeel lieht—

v'egvangende vegetatie door de pin]:en v.'erd verwijderd. Daar—

na konden de kiemolcnten tot in het najar in voldoende

mate v:ediveren met de bestaande vegetatie v:at betreft

licht invangen. Ook de kiemplanten o de onbeweid geknipte

stukken, konden tot in het naja'r overleven, omdat de vege—

tatie regelmatig geknit verd.
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De volgende resultaten zijn van de kiemings— en over—

levingsproef (zairoef).

Cochiesria danica heeft meer cohorten op 1, 2 en 4 B

dan op 1, 2 en 4 0. (bijiage B 5.1). Op de onbev'eide proef—

vlakken komt alleen vroeg in hot voorjs?r kieming voor,

tervijl de kiemplanten o ce punten 1, 2 en 3 0 het niet

zo lang voihouden als op B en 0g. Alleen op punt 4 houden
de kiemplanten v.n Cochlearia hot op de bev'eide k"elder
korter uit in vergelijkling met onbe"eid en onbev.eid ge—
Imit. Op alle punten lijkt de structuur van de vegetatie
de doorsiaggevende factor te zijn, ter\Tijl on nunt 4 B het
hoog aantal gr. NaCi per liter bodemvocht (fig. 5a, b)

van belng lijkt.
Op de eerste drie onbeweide proefvlakken vindt geen

(aantoonbare) kieming en overleving plaats van Atriplex

hastata, terv'ijl het vierde onbeveide nroefvlak slechts

én cohort te zien geoft dt niet lang overleeft. (B 5.2).

Bij Galiuni mollugo vindt kieming plasts op de onbe;Eie

proefvlakken 1 en 4. Punt 4 0 heeft meer kie lenten die
langer overleven danon nw-it 4 B echter minder dan bij 4 0g.

Op punt 1 B is er meer kiering en verschijnen er meer ocher—

ten in vergelijking met punt 1 0. Echter het cohort on de

onbeveide nroefvlak houdt het langer uit, v'acrschijndeijk

omdat tijdens het groeiseizoen op punt 1 0 de vegetatie niet

-te dicht is (tahel 5) en daordoor renoeg licht doorgeliten

v'orcit. Zo\7e1 on 1 B ols 1 Og verdv'ijnen de cohorten tege—

lijkertijd gedurene de zomer. (B 5.3).

Ook hij Plantrgo lanceolata koen kie:nnlnten tevoor—

schijn on de punten 1 en 4 0. Bij punt 4 0 zin cie kiem—
planten kleiner in aantal en verdv:ijnen sneller tijdens

de zomer dan op de Dunten 4 B en 4 0g. Proefvlak 1 0 geeft

kieming te zier. terv-ijl op punt 1 B dit niet het geval is.

Dit cohort is eind juni v:eer verdv.enen. Dit geldt ook voor

hot cohort op 1 0g. (B 5.4).
1Tasrschijnlijk kunnen or op nroefvlak 4 0 zoveel mdlvi—

duen kiemen omdt de vegetatie on dit imnt vri lent groei
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Van betekcnis Lint zien (Artenisia maritirna). Zo ook 1:iemen

er vrij veel zaden van Rurnex crispus op proefvlak 4, die

tijdens vooral in do nazorner funk in aantal achteruit

gaan. Op de punten 4 B en 4 Og biiven de aantallen over—

levende kiemlanten tot in senten'oer constant. Terv!ijl

op 2 B geen kieriing D15r'tS vindt, gebeurt dit vel OD 2 0
en 2 Og v:arbij zelfs on nunt 2 0 Linger kieri'iLinten blijven
sta.n (B 5,5),

Do punten 1 en 4 0 even ook voor Limonium vulgsre kie—
ming te zien. Op punt 1 0 overleven do kiemnianten niet,
op de nunten 4 0 en 4 Og is dit v'el het reval, teriil op

nunt 4 B na eind augustus do kiemnlanten het looje legrren.
(B 5.6).

Bromus molJ.is geeft een ietwt ander beeld te zien.

Was het zo, dat hij do voorgannde soorten vriel geen kie-
ming en overleving vm kiemnianten on de nroefvlakken 2 en

3 0, rnaar wel on 2 en 3 B en Og to zien gsven, bij Bromus vs
v:el v:at kieming op nunt 3 0 en 3 Og, maar geen kieming op
do unten 2 B, 3 B en 2 0g. Punt 4 0 geeft kieming en over—

leving te zion tot in senteber, maar 4 Og heeft nog eind
oktober een ental kiennlanten die zich staande v:eten te
houden (B 5.7).

Aster tripTliun en Planiago maritirna geven een ,nelijk uii—
ziend beeld. 1ie:ing en ovorleving gedurende do zoner oi

do nuxten 3 en 4 B en 0g. Bij Anter treedt ook kier:ing op,
op runt 4 0 rnar do aantallen nemen in de zoner flink af.
(B 5.8).

Kiening alleen op do proefvlakken 2, 3, 4 B, 4 0 en 4
Og voor Salicornia europaea, v?aarna do kiennlanten hot

slechts tot half juli Vol kunnen houden ( B 5.9).
Ook Snergularia marina kienpianten houden het op 4 Og

slecht tot half juli uit. Hergroei van de vegetatie kan een

mogelijke oorzaak zijn van het voortijdig verdvijnen vnn do

kiemplanten. Op punt 4 B houden Snergularia kiemnianten hot

langer uit (B 5.10).

Triglochin maritima, Juncus gcrardii en Trifolium fragi—
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ferum zaden gaven vrij v:einig kieming te zien, terviji

Rurnex acetosefla zadcn nergons kiemden.

Nemen ye de aantallen kiemplanten van lage en midden
kv:eldersoor-ten (Atriplex hastata, AstEr tripolium, JurLcus
gerardii, limoniuni vulgare, Plantago maritima, Salicornia

europaea, Speru1aria marina en Trjglochjn mritirna) smen

en zetten deze uit tegen de arntallen kiearjlanten van hoge

kv.-eldersoorten en duinsoorten (Bromus mollis, Cochlearia

danica, Galium mollugo, Plantago lanceolata, Runx crisnus,

Rumex acetosefla en Trifolium fragiferum) dan koaen v:e tot

fig. 10. Ben aental zaken komt in fig. 10 nas.r voren
— Kieniing neemt van punt 1 naar nunt 4 in :lrincipe toe
(zov'el hoge ale lage k:eldersoorten) vzaarschijnlijk veroor—
zaal:t door een hetere vochthuishouding op de lagere kvelder.
— Wam-ieer de s-tructuur van de vegetatie geen benerkende
factor is, doen lage kv:elersoor-ten hot beter dan r:armeer
er v:el sprake van henerking is. Dit laat zich illustreren
door hat feit dat met uitzonderinr van nunt 1 hot santal
kiemnianten van ]age k-el'ersoorten on de beveide keider
groter is dan on orbev'eid gekninte kvelder, velke op zijn
beurt meer Iciemplanten lsat zien dan op de onbe-eide kv.'elder.
— Hendriks (i9E1) vind-t dat soorten met zvare zaden kiemen
en overleven, onafhankelijk van de dichtheid vsn de vegeta—
tie. De overleving van kiem-Dlanten van Atrinlex hastata
(zaadgevicht 17,3 rag.), Piantago lanceblata (z.g. 14,9 rag.),
Bromus mollis (z.g. 12,3 rag.), Aster tripolium (z.g. 9,4
mg.) op de stork, maar niet vol].edi lichtbenerkte unten
1 0, 4 0, 3 Og en 4 Og lijkt nositief gecorreleerd met het

zaadgevicht. Soorten met lichte zaden zoals Salicornia euro—

paea (z.g. 2,7 mg.) en Spergularia marina (z.g. 0,6 mg.)

kiemen op deze nurten miet of de kieainlanten zijn in uli

reeds verdrenen. Uitzondering on dose regel Jijkt Cock—

learia danica te vormen met een zs.adgev:icht van 2,1 mg.

en kieraing en overleving op de nunten 2 0 en 3 0 v;at door

geen enkele andere soort genresteerd is.
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— Iiemin en overevin van hofle k e1dcroorten o' e
unten 3 en 4 B v;ort \'.aarsc11in11jk terk benrkt dor
een Tote hoeveelheid zout in het bodemvoch-t in de zorer.

— Kieing en over1evin van 1ae, midden en hore kv:elder—
soorten en duinoorten vint o zov;el o1e 1a'e kv:elder ai
op het duintje plants.
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Datgene dat op ons transect gevonden vordt, overheersing
van enkele soorten op de onbeweide kv:elder, is 00k bekend.

van onder andere Ranwell (1961) en Heinemeyer (1982).

Heinerneyer (1922) ziet een afname in beekking van onder
andere Puccinellia maritima, Glaux maritima en Juncus gerar—

dii in de onbeveide situatie, terwiji Ranv'ell (1961) ook

een trend in die richting aangeeft.

Ret op de hogere delen van de bev:side kwelder voorkomen

van lage kv'eldersoorten (retrogressieve successie (Beeftink,

1965)), v.ordt eveneens v?aargenomen door Kauppi (1967),

Siira (1970), Vestengaard (1978) en Hansen (1982).

Russhen (1983) vindt op ons transect een afname van het

oriënvolurne onder bev'eiding. Be s.fnse var! het orinvo—

lume wordt vaak gekopiield aan het oplopen van B— en C—

cijfers Hauppi, 1967; Siira, 1970). Bit door een toe—

nemend carilisire verking bij kleiner worden Dorienvolure

en een niet al te diee grondaterstand. Len effect dat het

sterkst oo de lege bev.cid.e kwelder lijit plaats te vinden,

vaar in de loop van de zomer hoge C—cl jfers voorkv'amen.

Hogerop de bevieide kwelder zijn de C—cl jfers niet of nauwe—

lijks toegenomen. V,e zouden dit kunnen correleren met een

te diep grondv.'ater, v'aarbij de capillaire verking niet vol—

doende is om vocht met eventueel zouten naar de opnervlak—

te te trsnsportEren bij een verhoogde evaorstie in de

zomer (Schnieisky, 1974). V'e vinden toch 00k dit jaar lage

kweldersoorten op de hogere kwelder maar kunnen dit voor—

aisnog niet in verband brengen met zout.

Be onbev:eide kv'elder vertoont de neiging een hoger C—

cijfer op te bouwen gedurende de zomer dan de beweide kv.el—

der voor vat betreft de onderste vijf cm. van de hurnuslasg.

Hier zou een grotere transpiratie op de onhev'eide kwelder

een rol kurinen spelen.
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De toelevering van Pcmin gebeurt lanrrs andere v.eren on

de beveide den op de onbev:eide kv\elder, Op de beveide ke1—

der vordt door begraing, efsterven en onhoperi van dood

planten materisal voorkomen en v:ordt door de pinken faeces

en urine ongebracht. Zo komt eneller vrij (Kayak, 1975),

maar verdvijnt 00k snefler (O'Conner, 1981). Volgens O'Conner

moet de invloed van faeces en urine niet overdreven vorden,

tervij1 Zimnieck (1975), Stanholtzer (1974) en Pigott (1969)

juist beweren, dat die invloed aannerke1ik kan zijn zonder

dat ze gegevens hieromtrent geven.

Dc pinken v:erden pas een aantal dagen na de monsternarne

op de kvelder losgeir- ten. De toelevering van door fae-

ces en urine is zodoende niet in onze gevonden v'earden ver—

disconteerd. lVaar al zouden de pinken voor de monstername

al op de kv'elder rondgelonen hebben, dan nor blijft het de

vraag of deze methode de invloed van faeces en urine kon

invangen.

Nitrificetie en denitrificatie door schiminels, blaux'—

algen en bcterin (Jones, 1974) snelen een verschillende

rol on dc onbeveide c.q. de 'oeeide kwelder, maar dit vordt

vrije1 nooit gestfd net ciifermrteriaa1. Ret hogere

gehelte on de onbeveide kwelder zou vr:inr Idunnen word—

en door dc mineralisetie door micro—organismen yen de dui—

delijk nwezige, goed gecereerde strooiselle'-g. Zimmeck

(1979) vint oem 1gere N beechikbanrheid on dc heveide keel—

der volgene hem te v•:ijten sen een vernindere doorluchting

van de bodeni. Op dc boeeide kvelder yen het tranrect v,'ordt

evenveel NH ale NO gevonden. Dit in tegenstelling tot de

onheweide kv'elder. Ret lijkt een indicatie voer eon minder

goede doorluchting vsn de bev'eide hodem v;asrdoor het nitri—

ficatie proces slecht verloopt. Daarnaast kunnen denitrfi—

cerende processen meesnelen, gezien het feit dat de hoe—

veelheid Nm op het bev;eide stuk de helft bedraagt van de

hoeveelheid N., die we on het onbev.'eide deel vinden.

Ret idee dat op de heweide kvrelder de lege kv'eldersoor—

ten hevoordeeld zouden worden door een snellere en grotere
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mineralisatie van N, v'orclt lans doze v.e niet onderbouv'd.
Verder onderzoek naar h en eventueel P huishoudin en do

invloed van mest daarop lijkt aanbevelingswaardig.

Dit joar (1983) had eon etreem nat voorjar, v:anrdoor

veel zout uitges-ooed ken v:orden. Een vochtir 'zoet' milieu

kon ontstaan velk gunstig is voor kieriing, zo.el hoge ale

lage kv:eldersoorten. Russchen (1983), Blom (1982) en Ungor

(1982) tonen dit experimenteel ann.

Scijnbaar is er toch oe nunt 1 en 2 van one trFrinec-t niet

lang genoeg voldoende vncht eanvezig ge\eest, ar er on

deze nunten relatief veinig kieming heeft rl tevonien.
Een veronderstellinp- genteund door de grondvterstanden en
A—cijfers. De neerelog on de hogere DUIYtOi-I verdv:een direct

n-'ar dienere lagen, omdat hot niet gebonden kon vorden in
verband met de .orovere textuur van en relatief veinig humus

in de bodem (Russchen, 193). Op de legere nunten v•crd het
rater ve1 gebonden door de kli en de humusrijke bodem.

Het groots-t santal kiemnitanten verd tijdene de natte

periode aanretroffcn. anneer de corner intreedt, hebben de

meeste kiemnianton reeds hun v:ortels in de grond en zin
zodoende niet meer afhankclik van datoene vat in de 'oovennte

cm. {Tebeurt.

De kie'ing in hot veid 1ikt allereerst afhankelik to
zijn van onen plekken (Bakker, Dekker & Vries, 1980) en
dichtheid van de vegetotie (kook, 1980; Hannen, 1982). In
de onheveide situotie vinct er don ook :einic' kiemin nlaate.
Verknar (1983) noemt hot en Jerling (192) toont hot met
behuip van Plentago maritime eon, dot een onener vegetotie
meer kane van ovelleving voor de kiern'lanten bicdt den een

dicht vegetetie. Obk onze proe± in het veld lijkt dit san

te tonen. Grime (1979) correleert een toenemend aantal soon—

ten met een afname van de 'standing crop' inclusief 'litter'

v,aarden. 0-ovallend in de veldroef is het feit dat hoge en

lage kveldereoorten v7e1 kiernen op de loge en hoTe k'eler,

terv.'ijl dit fenomeen vrijv:el niet buiteri de zeni'-roef in
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'nneer, zoals op de beveide kv:elder, de vegc-t-tie een

minder overheersende rol oc kieming en overleving gat

spelen, v:orden andere fctoren be1angrik, De aanv,rezighcici

van zaad over de kv'e}der kn er én vsn zin. Beeftink (1977)

veronderstel-t ruirntelilke en tem-porele verschillen in het

patroon van zaE.dproductie, za?dversT)reiding en kiening van

zasd bi de betrokken soorten. Ondanks een zadroductie
(de Ridder, 1930) die vrij hehoorlijk lijkt te zijn, ordt
dit zaed niet overal en niet geike mvte over het transect

teruevonden (zaadk.a'-itaal).

De versPreidinsdoelrnatigheid is 'er soort verechillend.

Salicornia euro-pasa en Suaed rnritima z:den v.orden over

de hele kv:elder versoreid (Pigott, 1969) door ge-ti jdebev:e—

gingen, evenals zen van Puccinellia rnaritirna (Grsy,1977)

en Lionium vulgare (Boorinan, 1967)e Terv:ijl voor Plantago

coronous (Dodde, 1953) en Aster tripoliurn (Ranv'ell, 1972)

zov:el het tij als de vind ala versnreidingsagentia genoend.

vorden. IDe verspreidi- van Plantago maritime zaden is niet

effectief (Jerling, 1932).

Ioutataal (1930) vindt zaden van Salicornia sop., Aster

tripoliun, Spar-tins anglice., A-triplex sn., Suaeds maritime

en Triglochin maritima, die voorel door vloedhe'egingen

v'orden meegevoerd. Waisel (1 72) \rindt zaden van Palimione

Dortulacodes, I:imoniuin vulr'are, Puccinellia maritime,

Salicoria spn., Suaeda maritima, Triglochin maritima,

Elytrigia iungens en Atrinlex hasteta terug in vloedmerken

(d.c kiemkrcht 'erc niet getest).

Stanholtzer (1974) en riira (1970) noemen de vers-orei—

ding van diasporen door vee en vogels.Van de kwelder rer—

den zaden van Artemisia maritima, Juncus gerardii en Sali—

cornia europaea in een ganzekeutel aangetoond, terwiji een

koeieplak zaden van Agrostis stolonifera, Festuca rubre,

Junous gerard.ii, Poa pratensis en Sperilaria marina 'oevatte.

Hejrnans (1936) veronclerstelt dat het gedrag van Chenopo—

diaceae volgt uit hun verspreidingsdoelmatigheid.
De roef v.aarbij gekeken v'erd of zaed opgenomen zou vor—
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den bi een springvioed, gaf een eenduidige uitkomst. Vri—

wel alie zaden van de acht verschiliende soorten werden op.—

genomen door het rater, zovTei van het wad ais tussen een

Puccineilia vegetatie vandan.

Be zaden van de gebruikte soorten komen in de loop van

de zomer vrij, terwiji niet eerder dan in het najaar het

water de hele kv'elder bestrijken z'i. Veel lage kveider—

soorten kiemen pas in het voorjaar, daardoor kunnen de za—

den yen dccc soorten due nog ovcr de hele kvelder terech-t—

koen. Zaden van een aantai hoge k\':eidersoorten en duin—

soorten kiemen al in de corner en zijn dan dus niet meer

vcrpiartsbar door getijdebe.egingen, Indien zeden yen hoge

kveidereoorten en duinsoorten toch verspreid 'orden doer

het zeevater, zuilen deze vrijv:el eitijd feterven door in—
'erkihg van zout. Be eventueie overgebleven zaden, weike

isrchien iog v:ei in ste.t zijn te kiernen, zullen air kiem—
-olent niet veei mér succes hebben (Heirnans, 1936). De ef—

vezigheid yen -aden en kiernnianten yen hoge kv'eider— en

duinsoorten on de iage keider (tebel 9 * 10) iijkt dit

ides te bevestigen. Uit hrtzeifde zadkanitr.a1 biijkt de
aanvezigheid van zaden yen lage kv:eidersoorten over het
hele transect.

Vijf v2n 200 Piantego ianceoiata zaden, weike een aan±ai
v:eken gedurende voorjrrr en zomer op cle ie.ge kv:elder hebben
geieen, vertoonden derna flog kieriing. Be zeden zijn niet
met zeev'ater oversoeid gev:eert.

Iiet al het zead det over de k':eider versnreid wordt,

komt tot kieming. Een deei I:omt in een zadbank. Thomneon

& Grime (1979) verondersteiien vier zadbankstrategien

— zaad geproduceerd in iente en zorner, det gelijk kiert

in de herfet.

— zaad dt gedurende een v.'in-:er in een 'transient' zad—
bank terecht kornt.

— zaad v!aarvan het grootste dcci kiemt nz vrijve en een
klein deel in een 'persistent' zadbank.

— zaad v;aerv•'n een klein kiemt na vrijgeve en het rrootste
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deel in een persistrnt zaa1benk terecht kont,

Tot de eerste groep v'orden o.a. Festuc9 rubra, Loliui

perenne en Bromus mollis erekend. Deze groep v'ordt ver—

ondersteld voor te komen in grrlenc3en blootgeteld an
seizoensgebc'nden voorsnelhsre chide door droogte. Een

persistant zandbank is ervoor om 'onverv'chte' versto—

rinen veer goed te maken. Holcus lanatus, Plantago lan—

ceolata, Pot entilla erecta en Tri±'olium renens zaden v;or—

den hierbij ingedeeld. Aldus Thompson & Grime (1379).

Bakker (1983) vindt on de Oosterkv;elder Juncus maritimus,

Trifolium repens en Foa annua zaden terur in een persistant

zaadbank, terv.il Liaonium vulre, Arteisia mritim

Puccinellie. rrii-ima, Agrostis stolonifera, Festucarubra,

Atrinlex hsta-ts, Flsntogo m'ritims, T'otentilla enserina,

Elytriis pungens, Carex distans, Salicornia euronaea,

Atrinlex littoralis en Cerastium fontanum zaden tot de

transient zaadbank erekend vorden. Relatief veel zaad v'ordt

door Jerling (1982) gevonden van Triglochin maritima, Juncu.

gerardii en 1laux maritima tusE'en tv'ee en vier cm. diete.

Ben eantal lage keldersoorten is é4njarig en geheel

afhankelijk van generatieve voortplanting. Echter enkele

lage kveldercoorten ziin meerjarig (Heukels, 1977). Fuc—

cinellia maritima vertoont sterke vegetatieve vermeerdering

onder de vorming van scheuten en stolonen (Ranv'ell, 1972;

Gray, 1977). Slechts enkele centimeters vegetatieve ver—

meerdering per jaar voor Plantago maritiri in Jerlings

(1982) proefgebied. Agrostis stolonifera en Tuncus gersrdii
kunnen een sterke vegetatieve uitbreiding vertonen volgens

Siira (1970) en dan vooral na bev'eiding over plekken met

zoutkorst, en.

De mate van zuurstof voorziening in de bodem kan benalend

zijn voor de groei van planten. Blaccuire & Timmerrnan

(1983) laten voor Plan•tago lanceolata zien, dat in een ge—

inundeerd systee; onder andere dan cie stiktofhuishouding
wordt benvloed.
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Volgens Tyler (1971) zouden lage kvlc.ersoorten bij

late zuurstofspanning in de grond in bet voordeel kunnen

zijn, vanwege een goed ontv.'i1:keld aerenchym.

'et behuip van de toegenaste Oxyen iffusion Rate

metingen, vordt getracht de aanvoersnelheid van zuurstof

in do bodem te bepalen. De gouden elektrodepunt als cen—

trum van 02—verbruik °2 reductie onder afgifte van elek—

tronen) 'ort geacht in een soortgelijkc situatie te vor—

keren als de plantenuortel,

Dc uitgevoercTh eenvoudige meting (scale bij bet InEti—

tuut voor Bodemvruchtbaarheid gebruikelijk) heeft een aan—

tal bezv:aren. Afv:ijkingen in nivecu van de v.'aarden treder

op als gevoig van vrEchillen in bodemgelijdbaarheid en

schommelinen in de test reductiemotentisal. Dc metingen

zijn dus alleen vergelikbaar op identieke grondsoorten en

indien ze geen grota verechillen vertonen.

Er \erden op de eerste drie punten op het transect in

de kv:elder duDlo metingen verricht in begrasd en onbe—

graasd terrein met tehulr van een kleine elektrocie. Ge—

meten verd op 23, 48, 72, 99 en 142 mm. beneen het maai—

veld." (van Viersu:, 1983)

Al tijdens de meting en achteraf uit de cij±'ers bleek,

dat dc gevonden 'aorden niet vergelijkbaar varen vegens in—
homogeniteit van ce bodem. Een andere methode z.al gezocht
moeten v:orden voor eon vervolgondersoek v:at tetreft de
zuurstoftoeleTering in de bodem.
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Door jaarlijkse opnemen van permanente ouadraten, vijf'—

ja?rlijkse vegetatiekarteringen en door een punt—quadraat—

meting in de zomer van 193 bleek dat onder bev:eiding van

jonvee, lage kveldereoorten hoger voorkomen ten opzichte

van N.A.P. en hun bedekking op de lage kvelder uithreicien.

Een veldproef toonde een grotere mineralisatie van

op de onbeweide kv'elder en een grotere NH mineralisatie

op de bev.eide kv?elder aan. Hierin kan v;aarschijnlijk geera

verkiaring liggen voor de uithreiding van lage kreldersoor—

ten,

De dispersie van zaden van vooral hoge kv'elder— en duin—

soorten lijkt een robleem. Uit bet zaadkapitaal blijkt een

afv-ezigheid van zaden van deze soorten op de lage kv'elder,

terv:i jl zaden van lage kv:eldersoorten zov'ei hoog ale lsag

op de kvelder gevonen v:orden.
Bij een veldroef vaarin gekeken v'erd naar kieming en

overleving van lage, midden, hoge kv:elclersoorten en duin—

soorten op de lage, miciden, hoge kwelder en duin, v;erd

v.'aargenomen dat:

— kiering en overleving van lare en hoge kv:elclersoorten

en duinsoorten mogelijk was op de lage kwelder en duin.

— kiering op bet duintje vierd bemoeilijkt door de droogte.

— kieming en overleving op de lage kvelder benvloed verd

door een hoog zoutgehalte in het bodemvocht.

— kieming en overleving op de onbev:eide kv.'elder sterk be—

invloed verd door cle structuur van de vegetatie, waardoor

licht een beperkende factor kon worden. Gedeeltelike licht—

beperking heeft bij lage kv'eldersoorten een grotere invloed

dan bij hoge kvelder— en duinsocr±en. Bit bleek eveneens

uit een kasproef.

Be zuurstoftoelevering in de grond, hev\eid en onbevcid,

kon niet vastgeeteld v'orden wegens de inhomogeniteit van

de bodem, maar zou nog van belang kunnen zijn.
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datum
van

meting

1

0 B

2

0 B

3

0 B

i•

0 B

7—10
21—10
3—11

i8-ii
22—12
16— 2
2— 3

16— 3
1

22— k
28- k
27— s
17- 6

4— 7
15— 7
31— 8
22—10

85
Uk
101
183
201
121
113
98

121
12k
123
1k6
100
<99
<99
<99
141

8k
117
90

186
182
127
117
109
122
132
131
158
10k

<91
<91
<91
147

83
113
9k

197
196
117
115
93

Uk
126
121
1k6
<98
< 98
< 98
< 98
136

86
110
95

188
188
120
119
98

116
133
126
1k8

99
83
76
71

135

88
119
ioi
155
15k

95
133

76
120
125
11].

133.

84
71
76
60

12k

95
120
87

156
156
96

131
96

101
133
116
136
84
— °
— °
- °
— °

96
115
99

1k3
1k3
82

119
76
8k

115
101
125
76

<738
86

125

101
116
93

1k9
151
-

120
75
93

12k
108
128
82

71
— X

— X
— X

+ — geen kurk in meetbuis
o — meetbuis niet gevonden
x — kurk in meetbuis

Bijiage 1 — Grondwaterstanden in bet onbeweide (0) en
bet beweide (B) transect (punt 1 t/m 4)
tussen 7-10-'82 en 22—10-'83 in cm. +N.A.P.
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Tabe]. B.21 — Bepaling van het aantal open plekken Cx) in de

vegetatie (v) m.b.v. een punt—quadraatmeting op

punt 1 in de proefvlakken beweid (B), onbeweid (0)

en onbeweid geknipt (Og) in triplo (puntafstand

1 cm.).

1

B 2

X= 27
V=279

3

VVVVVVXVVVVVVVVVXVXVVVVVVVVVV
VX V VV VV V V V VVVV VVV VVV VV V VV VV VV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
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VVVVVVVX VVVVVV VVVVVV VVV VVV VXX
VX VXXX V V VVVVV V VV VVVV VV V VVV V VV
V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V'V VVVVVVVVVVVVVVVV

1

0 2

X=25
V=28].

3

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
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Og 2

x= 1k
V=292

3
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VVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVVVV
XV VV V V VVVV V V VVV
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Tabe]. B.2,2 — Bepaling van het aantal open plekken (X) in de

vegetatie (v) zn.b.v, een punt-quadraatmetjng op

punt 2 in de proefvlakken beweid (13), onbeweid (0)

en onbeweid geknipt (Og) in triplo (puntaThtand

1 cm,).

1

B 2

X= 86
V=220

3

VXVVV VVVXX XVVVVXX VVVVVVVVVVVV
VVvXXVVVVVVvXVXXXVVVVXXVvvXvV
V V V V VX XXX XV V VX V V V V V V V V V V X V V V V
V V V V V VX XXV V V V V V

VVVVVVVXXXVVXXXVVVVVVVVVVVVVX
XVXXXVXVXVXXVVVVVVVVVXVVVXXVX
VVVXXXVVVVXXVVVVVVVVVVVVXXVVV
VXVXXVVVVXXXXVV
VVVVVXXVXVXXXXXVXXVVVVVVVXXXX
XVVV VVVVVVX V V VX V V VVVVVX VVXVVV
V V V V VX XV V V V V V V V V V V V V V V XV XV V V V
VVVVVXXVVXVXVXX

1

0 2

X= 8

V=298

3

VVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
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VVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVXVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVVV
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VVVVVVVVXXVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVV
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Og 2

X=79
V=227
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VVX V VXVXVVVVVV VX V V VXXX VV VVVX V
XVXXVVVVXXVXVVXVVVXVVVVVXXVVV
XVVVVVVVV V VVXX VVV VVVX VX VVV VVV
VXVXXXXXVXVXVVX
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Tabel B3 — BepaJ.ing van het aantal open plekken Cx) in de

vegetatie (v) m.b.v. een punt-quadraatmetirig op

punt 3 in de proefvlakken beweid (B), onbeweid (0)

en onbeweid geknipt COg) in triplo (puntafetand

1 cm.).

1

B 2

X=].78

V=128

3

VVVXXVVVXVXVXVVVXVXXXXVXXXXVX
XVXXXVVVVVXVXVVXVXXVXXXXVXVXV
XXXVVXXVXXXVVXXVVXXXXXXVVXXXV
xXVVxxVxvVxXvVV
VVVVXXXVVXXXXXVVXXXVVXXXVVXVXXxXXVVXxxxxxvvvvxvxxxvxxv
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xXVxXxXxxXXXXVv

1

0 2

x=i6
V=290

3
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VVVvvVVVXVVVVVV
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Tabel B.24 - Bepalin,g van het aantaJ. open plekken (x) in de

vegetatie Cv) rn.b.v. een punt-quadraatnieting op

punt 4 in de proefvlakken beweid (B), onbeweid (0)

en onbeweid geknipt COg) in triplo (puntafctand

1 cm.).

1

B 2

X=223
V= 83

3

XXX XXXXXX VX XXXXX VXVXXX XX VXX V V
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXV
xXXXXXXXXXXXVVx

1

O 2
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V=222

3
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XXXXXVXXVVXXXVV
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Tabel B3a — Bet gemiddeld eantal kiemplanten (1 etanderd error) van 5 plotjes van

lOxlO cra op de punten 1 t/m 1+, beweid (B) en onbeweid (0). onster—

datum: 15- 4—'83.

13 10 23 20 33 30 A+ 1+0

Plantago coronopue 0,2±0,2

Stellaria graminea 0,2±0,2 0,2±0,2

Trifolium repens 2,0±0,8 0,2±0,2 6,8±3,8
Plantago lanceolata 0,6—0,4

Atriplex hastata 0,120,1+ 0,1+10,1+ 1,2±0,6

Artemisia maritima 0,6±0,6 0,2±0,2 0,4±0,1+ 0,6±0,6 1,0±0,5 L,2±0,6 2,0±1,0

Elytrigia pungene 22.2±11+,2

.

Coch1ear.a danica
4),2—0,2

Spergularia marina
Salicornia europaea 0,2—0,2

+,611+,6

),6—0,6

— +

5,4—2,3

lB 10 2B 20 33 30 4B 1+0

Plantago maritima 0,2±0,2

Trifolium repens Q,1+±Q,1+ 0,2±0,2

Limonium vuJ.gare ,14o,k

Spergularia marina
Salicornia europaea

,4±0,3
,610,3

Atriplex hastata
Artemisia maritina

,2±0,2 Q,41o,l
0,2±0,2

Tabel B.3c — Bet gemiddeld aanta]. kiemplanten (1 standard error) van 5 plotjee van
2lOxlO cm. op de punten 1 t/m 4, bewed (B) en onbewed (0). Monster-

datum: 14— 7—'83

lB 10 2B 20 33 30 4B 1+0

Cerastium spec.

Plantago maritima

Trifolium repens

0,210,2

0,140,3

0,2±0,2

Tabel B3d — Bet geaiddeld aanta.3. kiemplanten (1 standard error) van 5 plotjea van

10x10 cm op de punten 1 t/m 1+, beweid (B) en onbeweid (0). Monster—

datum: 28- 9-'83.

lB 10 2B 20 33 30 43 1+0

Armeria maritima 1,611,1+

Cerastium spec. 1,2±0,5

Plantago coronopus 1,010,8

Trifolium pratense

Trifolium repena

0,6±0,6

,l_o,4

Agroetia stolonifera
40,2—0,2

Holcus lanatus 0,810,8 0,410,1+

Steularia media 0,4±0,1+ 1,2±0,5

Plantago lanceolata 0,210,2 0,2±0,2

Festuca rubra 1,4±0,7 0,4±0,4 1,0±1,0

Plantago maritima 0,2-0,2

Artimisia maritima 0,210,2

Tabel B. 3b — Bet gemiddeld aantel kiemplanten (1 standard error) van 5 plotjes van

lOxlO cm op de punten 1 t/m 1+, beweid (B) en onbeweid (0). Monster-

datum: 29- 5—'83.
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Tabel 64a — Het gemiddeld mantal zaden (± atandard error) in do bovenste cm. van

5 plotjes van lOxlO cm op do punten 1 t/m 1, beweid () en onbeweid

(0). ?4on&terdatum: 3-11-82.

lB 10 2B 20 30 30 40 40

Plantago lanceolata

Veronica spec.

Sedum acre

Holcus lanatus

Stellaria graminea

Poa prateflaio

Plantago coronopue

Juncue ma.ritimus

Juncua gerardii

Atriplex hastata

Plantago maritima

Armeria maritima

Bromus mollis

Ceraetiun spec.

Agrostie stolonifera

Feetuca rubra

Trifolium repena

Elytrigiapungena

Spergular3.a marina
Artemisia maritima

Limonium vulgare

1,6±0,8
+0,4—0,+

2,2±1,7

1,0±0,8

0,2±0,2

0,2±0,2

2,8±1,4
+0,2—0,2
+0,0—0,
+0,o-0,5

10,8±4,0

0,8±0,5

0,2±0,2

2,0±1,3

3,6±2,5

3,8i,o

0,2±0,2

1,2±0,5

0,6±0,2

0,2±0,2

2,141,8

1,0±0,5

0,4±0,2

1,2±1,2

0,8±0,4

0,6—0,6

0,2—0,2

1,0±0,6

0,2±0,2

0,2±0,2

1,2±1,0

0,8±0,4

0,4±0,3
0,2±0,2

0,2±0,2

0,8±0,6

0,-0,2

0,2±0,2

0,2±0,2

0,6±0,3

2,14±0,7

3,8±2,0

1,8±1,0

0,4±0,3
0,2±0,2

2,4±1,3

0,2±0,2

0,4±0,3

4,4—2,5

0,2±0,2

0,6-0,1+

0,14±0,3

0,2±0,2

2,2±1,1

2,4±0,8

0,2±0,2

Tabel B.4b — liet gesiddeld aantal iaden (± standard error) in de bovenste cm. van

5 plotjes van lOxlO cm op de punten 1 t/m 4, beweid (B) en onbeweid

(0). Monsterdatuin: 16— 3—'83 (kieming in de has)

lB 10 2B 20 3B 30 4B 40

Ouinex acetoaella

Plantago lanceolata

Ceraatiuzi spec.

Trifolium repens

Plantago coronopus

Stellar.a media

Festuca rubra

Atriplex hastata

Agroetis stolonitera

Armeria maritima
Salicornia europaea

Elytrigia pungene

Limonium vulgare

Spergularia marina

A.rt.eiisia maritima

Glaux maritima

0,4±0,3

2,8±2,1

2,141,9

1,140,8

0,6±0,14

1,2±0,3

0,14±0,3

0,8±0,4

0,4±0,3

0,14±0,4

0,2±0,2

0,2±0,2

0,2—0,2

0,2±0,2

0,4±0,3

0,4±0,3

0,2±0,2

1,0±0,6

0,2±0,2

0,6±0,6

0,2±0,2

0,2±0,2

0,6±0,4

o,14o,,

1,4±0,9
0,2—0,2

0,2±0,2

0,8±0,8

0,2±0,2

0,2±0,2

0,8±0,5

0,4±0,3

0,2±0,2

0,2±0,2

0,8±0,4

0,2±0,2

0,8±0,4

0,2±0,2

0,8±0,8 0,8±0,6

5,4±2,9 0,4±0,3

14,6±10,1

2,0±1,1

1,0±0,5

0,6±0,6

0,2±0,216,8±9,7

0,2±0,2 2,,0±1,8

0,4±0,3

1,8±0,9

1,8±0,5

0,4±0,3

0,2±0,2

1,6±0,4
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Tabel B.6c — Het geeiddeld aantal zaden (± standard error) in de bovenate cm. van

5 plotjes van lOxlO cm op de punten 1 t/m 4, beweid (B) en onbeweid

(0). Monsterdatum: 16— 3—83 (kleming buiten de kas).

lB 10 2B 20 3B 30 40 40

Humex acetoaella 5,8±4,6

Plantago lanceolata
+1,0—0,5 +3,8-3,6

Cerastium spec. 0,2±0,2 0,8±0,8 0,2±0,2 1,0±0,3 0,2±0,2

Trifolium repens 0,6±0,3 0,6±0,3 o,4±0,3 0,2±0,2

Plantago cor000pue 1,2±0,7 3,4±0,9 0,2±0,2

Festuca rubra 4,0±2,0 0,140,4 2,142,2 0,6±0,4 1,8±0,9 0,2±0,2

Atriplex hastata 1,6±1,2 0,6±0,4 2,8±1,6 0,2±0,2 2,4±0,7 0,6±0,4 1,2±0,4

Juncus gerardii 2,0±0,8 o,4±o,4 0,4±0,3 0,2±0,2 0,6±0,6 1,2±0,6 0,2±0,2

Agrostis stolonifera 1,0±1,0 0,4±0,3 0,6±0,4 0,6±0,3 4,4±3,2 0,6±0,6

Elytrigia pungene 1,2±0,6 0,6±0,3 1,8±1,3 1,0±0,613,8±3,4 0,2±0,2 2,8±1,0

Limonium vulga.re 0,2±0,2 0,2±0,2

Spergularia marina 2,2±1,3 0,2±0,2 8,6±3,1 0,2±0,2 1,0±1,0 6,6±2,5

rtem.isia maritima 0,2±0,2 0,4±0,4 0,2±0,2 0,6±0,3

Sa.licern.ia europaea 0,2±0,2

Plantago maritima 10,2±0,2
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Fig. B.5.1 — Kieming en overleving van de verschillende cohorten
kiemplanten op de beweide (B), de onbeweide (0) en
de onbeweid geknipte Cog) kwelder. Ret aantal mdi—
viduen (log(N+1)) van 3 plotjea van lOxlO cm is uit-
geet tegen de tijd. Zaden geuaid op 15— 3—'83.

Cohorten gekiemd voor 30— 3 (x), 22— 4 ('), 27— 5 (0),

23— 6 (s), 12— 7 (0), 31— & (a), 21—10 ().
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Fig. B.5,2 — Kieming en overleving van de verachullende cohorten

kiep1anten op de beweide (B), de onbeweide (0) en

de onbeweid geknipte (Og) kwe].der. Het aantal ind.i—
viduen (log(N+1)) van 3 plotjea van lOxlO cm iB uit-
gezet tegen de tijd. Zaden gezaaid op 15-. 3-'83.

Cohorten gekienid voor : 30— 3 (x), 22— k C.), 27— 5 (o),

23— 6 (I), 12— 7 (0), 31— 8 (&), 21—10 (4).
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kiemplanten op de beweide (B), de onbeweide (0) en

de onbeweid geknipte (Og) kwelder. Bet aantal mdi—
vitheen (log(N+1)) van 3 plotjes van lOxlO cm is uit—
geset tegen de tijd. Zaden gezaaid op 15- 3-'83.

Cohorten gekiexnd voor : 30- 3 (x), 22— 14. (i), 27— 5 (0),
23— 6 (I) , 12— 7 (0), i— 8 (i), 21—10 (A).
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Fig. B.5.5 —
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Kieiing en overleving van de verschillende cohorten
kiemplanten op de beweide (B), de onbeweide (0) en

de onbeweid geknipte (Og) kwelder. Eet aantal mdi—

viduen (log(N+1)) van 3 plotjes van lOxlO cni is uit—

gezet tegen de tijd. Zaden gezaaid op 15- 3—'83.

Coborten gekiemd voor : 30— 3 Cx), 22—-k (.), 27— 5 (o),
23— 6 (I), 12— 7 (cJ), 31— 8 (a), 21—10 (A).
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Fig. 6,56 — Kieming en overleving van de verEchillende cohorten
kiempla.nten op de beweide (B), de onbeweide (0) en
de onbeweid geknipte (Og) kwelder. Bet aanta]. mdi-
vidnen (log(N+1)) van 3 plotjes van lOxlO czn i uit—
gezet tegen de tijd, Zaden gezaaid op 15- 3—'83.
Cohorten gekiemd voor ; 30— 3 (x), 22— k (.), 27— 5 (o),

23— 6 (•), 12— 7 (0), 31— 8 (*), 21—10 (A)•
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Fig. b.5.9 — ieming en over1evin va. de verechillende cohorten

kiemplanten op de beweide (B), de onbeweide (0) en

do onbeweid geknipte (Og) kwelder. Bet aante.1 mdi—
viduen (i.og(N+1)) van 3 plotjee van lOxlO cm is uit-

geset tegen de tijd. Zaden gezaaid op 15- 3—'83.

Cohorten gekiemd voor : 30— 3 (x), 22— k (5), 27— 5 (o),
23— 6 (u), 12— 7 (0), 31- 8 (a), 21—10
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Fig. B.510 — Kiezning en overleving van de verschillende cohorten
ki.mplanten op de beweide (B), de onbewejde (0) •n
de onbeweid geknipte (Og) kwelder, Bet aanta.]. mdi-.
viduen (log(N+1)) van 3 plotjes van lOxlO cm is uit-.
gezet tegen de tijd, Zaden geuaid op 15— 3—'83.
Cohorten gekiemd voor : 30— 3 Cx), 22- k (.), 27— 5 (o),

23— 6 (L, 12— 7 (0), 31— 8 ('), 21—10 (A).
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