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Samonvattirig

In do periode van 18 mci tot 6 juli 1982 word. in do rnad.olanden van do

Drenteche Aa (Smaibroek) onderzook verricht naaz' cte invloed van inteelt

op populaties van Rhinanthus serotinus. Doze invloed van intoelt zou het

instorten van een RDserotinus populatie gehoel of godeeltclijk kunnon ver—

kiaren. Inteelt is mogelijk indion de populatios in grote mate van elkaar

geioleerd. zijn en indien do pollen— en zaadverspreiding bering zijn.

Nanninga (1980) toonde aan dat do populaties in grote mate van elkaar geiso—

leerd zijn en dat de zaaclverspreid.ing gering is.

Eon drietal populaties ult Siialbroe1: werden voor dit onderzoek Iebruikt,

t.w. en voortoppopulatie (perceel nx si), eon toppopulatie (percoel nr
233) en eon iiatopiopu1atie (perceel nr 22k). Bovendien iierd van eon
'andere anclere opulatie (tiseo'e Voortop— en toppopulatie, porceel ur 57)
de Jici'tho±J hopanid tar verge J:1IIg net gegoveata uit 1981,

Do gemiddeld.e dichtheden in planten Rserotinus per 17 in do voortop—

populatie,173 in d.c tussen voortop— en toppopulaie, 571 in do toppopulatie,

en 79 planten per m2 in d.c natoppopulatie. Dit betekent eon overlevings—

percentage van hot, op het oog gezoncle, zaad gevallen in 1981 van in

d.c tussen voortop— en toppopulatie, 18,7/i in do toppopulatie on 477 in do

natoppopulatic.

Dc top van do bloei van R,serotinus in do voortoppopulatie viel op 11 juni

1982 (4,5 bloemen per plant), in do toppopulatie op 18 juni (i,i bloemen

per plant). en in do natoppopulatie op 22 juni (2,2 bloemen per plant).

Dc top van do bloei van do hoofdas valt in do voortop— en natoppopulatie
viel gelijk (ii juni; in de toppopulatie op i3 juni).

In do laatste face van do bloel is het aundeol zijashloenen in do voor
top— en natoppopulatie groot, in de toppopu].atie gering.

Ilet aandeel vegetatieve planten in do toppopulatie blijft tot ann het
elude van hot bloelseizoen relatief groo.

De zaadproduktl e per doos was genildcloi d 9
, C , 7 en C, c.aden per dons

resp. in do voortop—, top— en natoppopulatie Bet anntn.i op bet oeg ono'.n—
getanto zaden per does was resp. 8,9, L , en 5 ,k zaden per doos.

Be gemidelc1e bioelcluur van een bloom in do vonrtop— en nntoppopu otie
vTa!1 3 , 7 oen

11e planten I. cerotinus nit do voortoppoI2ulatle wares gend old langer
hadden o1e.r bloerien per plant en cccv cij 'en p0: inst d.'n do 1loutcn

t i e top— eai not oppo ulati e . Pc !;sc.v' do plant on u:Lt dci t oppcw 10—

1.ntlc lag tuc;en die vos Jo vortopuopuiatl ow t c.populnte inc,
0 I1J o to j ii tn;. ci e d-i.oP: vu' P.nerottrn'j j.1

tie; lii plunton per [:1 en bioeflproiluldti e er lun; van do vorn

(bloemprocluktle per plant.) = ti59 ,2 lichilield :1.11 plant on per Iij '



DC z-ciprodu'tie per ri bornl:ond -mn do hand vnn do dichthoid i P1-°—
en per , do bloon1rociuktie per p1 -mt en do ndprodukti e per done wan
5015, 19310 (201 eadon per m 'uup. in do vo rtop— top— n natoppopu—

lnt:.e.
Hybridisatio van R.serotinus niot R.ndnor blek voni voor te komon in de

voortop— en toppopulatie, hoewel in do toppopulatie seen vlekken van
R.minor (meer) vocrkwamen. Dc hybriclee in do voortoppopulatie leken meer
gclunterd voor te komen. De hybrides in de toppopulatie kwamen meer homo—
geen verepreid voor.

Van de afetanclen die tuinhommels aflegclen tucson twee bloembezoeken aan
R.serotinus in viol 90% binnen do 30 cm. ilet percentage hezoeken van. tuin—
homnels aan bloemen direkt na een bezoek aan eon bloem van dezelfde plant

t.o.v. aile bezoeken door tuinhomuels is hoog. In de voortoppopulatie is
dit percentage hoger (5%) dan in do toppopulatie (302).

Pit kunstmatige bestuivingsproevefl in de voortop— en toppopulatie is
gehloi:en dat zelfbe&uiving gemid. eld rneer zaden per does op overdo dan
de kruisbentuivingen. Dit verschilde echter n.iet signifikant met kruin—

bestuiving met stuifmeel van eon buurpiant of van planten 20 meter vercier-

op in het zelfde perceel. Zelfbestuiving leverde wel signifikant meer

zadea per doos op dan kruisbestuiving met ntuifmeel van planten ult een
andere toppopulatie.

Ult de be3tuivingsproeven bleek verder dat d.c zaadprodulctie per doos

am govoig van kunstmatige bestuiving in do voortoppopulatie signifiknn.t

hoger was dan in de toppopulatie, behalve in het geval van kruisbestuiving
met stuifme:.l van planten nit een andere (top)populatie, dan is de zaad—

produktie per does ongevenr gelijk.

Eindconclucies:

— Dichtheid in planten per m2 van Rhinanthus nerotinus populaties heeft

eon aegatieve invloed op do bloemprodukLte per p1.ant. Deze invloed is

ochter niet no gront dat hot amital bloemen per m dat in eon seizoen

wbrdt gevôrmd afneomt met do dichtPeid in riante:a per m. De invloed
van do dichteid 1F3 aldus waurechijnlijb niot neer Jan ecu remuende

invloocl. op r e population van P • serotiun
— A:mndezien b.rbridi6utiO tue en P .uinon en P • enr tinun vaher voorkont Jan

vernoed eon done hvbridisatie :iol eons eon proi;oro invlood han en nit—

oePoner: op pCpili11 odluktuet cc you P. nor otno .s Jan tot op bocIen 16

no en omen



— Hoevio voic oLu1vJjzri[;en ye r hot vo. r':oiiicn von into it bij . Gerotinu;
populaties :i n [evorIden (Lerine zn throrcproiding Nannina I 9O, foe—

raoerec1ra van hornmels hfdot en c1usterin van enetisch rnateria. 1
in het veid. )fcUt 3) lijht hot er niet op dat inteelt enigo invioed
heeft op de populatiefluktuaties van fl.serotinue aangezien zelfbestui—
ving eon net zo goede, zo niet betere, zaadproduktie opievert alf3 krui—
bestuivingo
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In lel cling

In de popu.atiedynamica worcit gezocht naar wetmatighedon die fluctuaties
in een populatie kunnen beschrijven en verkiaren.

Populaties van Rhinanthus sorotinus (Schnh.) Oborny, verder in dit ver—

slag R0serotinus genoemd, laten in cle madelanden van de Drentsche Aa eon

dermate karakteristiek verloop over de jaren zien, dat het one wellicht

een houvast biedt voor meer inzicht in de populatiedynamica. Bovendien is

P.serotinus njarig, heeft vrijwel geen zaadbank (ter Borg 1972, Janssen

1976) en is halfparasiet, zoclat R.serotinus flog meer een geschikt onder—

zoekeobject lijkt to zijn.

Een algemeen beld van het verloop over de jaren van P.serotinus popula-

ties kan ale volgt worden weergegeven. Nadat een madeland (perceel) door

Staatsbosbehe.er (SBB) do'r maaien en afvoeren in verschralend beheer is

genomen, versohijnt R.sorotinus met enkole exemplaren in do vegetatie. Do

daarop volgende jaren hreidt R.serotinus zich rondorn deze exrnp1aren ult

(vlekkenpatroon: voortoppopulatie), totdat na ongeveer 8—ic jaar var. ver—

schralend behoer eon maximale bedehking is bereikt met e'n hoge (10—2)

bedekkingsgraad over vrijwel het gehele perceol homogeen verepreid. De

daarop volgende jaren start de populatie weer in tot een populat!.e met

geringe en fluctuerende dichtheid, die zich your zover bekend op langere

terrnijn handhaaft (de Ilullu 198k, Nanninga i9i).,
Verklaringen oor cit karakteristieke verloop viorden gezocht in eon ann—

tal externe n irierne fac';oren. Externe factoren zullen voornamelijk
verband houc7en met cle veranderingen in het veld die optreden na bet in
verschralenci behecr nemen door SEE.
Doze externe :['actoren i; o.a.:

— veraring van do bodee
— verandering van soorteneamunstelling van do vegctatie
— verandering van dc horizonta1\ en verticale structuur van de vegetatie;
- veranclering van microklirnaat;
— catastrophes zoals clroo:te en predatie (ujut nor ven;c'r:1iiLE)c

Eon auntal intorne fact,oren bun en zijn:
clichtheicl van dc 1)opulatie

(lCCt1J.LO'..i' 1L3..O r- '' T.;.:t:.tL; c-'n
iLl ei'i Tii \n in

:Lnt oTt,.
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Van Liatris cylindracea is het bekend dat inte it in een natuurlijke
populatio rnogelijk is (Schaaj. 1975), hoewol L..tris eon obligate kruisbe—
stuiver is. De oorzaak worcit gezocht in een zeer geringe gene—flow (Levin
en Kerster 1969, Schaai, l97+; Schaai 1975). Drost et al (1982) wijzen er

op dat inteelt wel eens van invloed zou kunnen zijn op P.serotinus popu—

laties. Aanwijzingen zijn o.a.:

— Hot lijkt er op dat een populatie R.serotinus ontstaat uit slechts en—

kele ouderexemplaren (Nanninga 1980).

— De gene-flow is goring door geringe zaadverspreiding (Nanninga 1980) en

door geringe pollenverspreiding (Drost et al 1982)

— Een populatie R.serotinus in een perceol is geisoleerd door een geringe

input van 'vreeT?td' zaacl. (Nanninga 1980)

- Drost et al (1982) vonden datbestuiving van R.serotinus planten uit

eon toppopulatie met stuifmeel afkomstig ult een ander perceel een sig-

nificant grotere zaadproduktie veroorzaakte dan kruisbestuiving en zeif-

bestuiving binnen diezelfde toppopulatie.

— Sperlich(1919, 1956) en ter Borg (1972) vermelden dat inteelt onregel—

matigheden in de groel en sterfte bij R.serotinus kan veroorzaken.

Dit onderzoek is een vervoig op het onderzoek uitgevoerd door Drost et

al (1982), Getracht zal worden aanwijzingnte vinden voor de aanwezigheid

van eon inteelt situatie in R.serotinus populaties en voor een negatieve

invloed op de R.serotinus populaties.

Een inteelt situtie zou als volgt kunnen cntstaan:

R.serotinus vestigt zich met enkele exemplaren in een sinds enkele jaren

door SBB beheerd madeland langs de Drentsche Aa. Ondanks de relatief grote

afstand tussen ratelaars onderling en de afstand tussen dez ratelaars en

andere populaties zuilen ze door hommels worden hezocht (i.e.g. bekend van

Pedicularis palustris, mon. med. M,N. Kwak). Doze brengen stuifmeei mee

van grate afstand. De heterogeniteit zal hiercloor eerder toe— don amnernen.

Door geringe zaadverspreiding en geringe input van vreemd zad zion we

hot volgend jaar 'vlekken' ratelaars op de plants war zich het vorig jaar
do enkele individuen bevonden. Elke viek zal dan bestann uit verwante

exemplaren (afkomstig van de zelfcle moederplant maar van eventueei ver—

schillende vaderplanten.)
Er zijn flu drie .soorten bestuivingen mogelijk t.w.:
— kruis— en zelfbestuivingen binnen n viek

— kruishestuivingen tussen do viekken van 6n perceel

— kruisbestuvingen tucson een viek en cnn ander perceci



Kru±s— en zelfbestuivingen birinen n viek zullen de heterogeniteit
birinen een viek niet verhogen rnaar eerder verlagen. Kruishestuivingen
ttuzsen de vlekkeh 7a1 cle heterogeniteit binrien ecn viek verhoijen, echter
niet binnen een perceel. Alleen eet1Aivingen tussen eon viek en een ander

per ceel verhoogt (meestal) de heterogeniteit binnen een perceeioç. 'W

Het gedrag van de hominels is medebepalend voor de onderlinge verhoudingen

(in aantal) tussen doze drie soorten bestuivingen, Van belang is de afstand

die eec hommel aflegt tussen twee bestuivingen, de afstand die een hommel

hemelsbreed heeft afgelegd na een aantal bestuivingen en het pollenver—

lies. Tot flu toe is gevonden dat hommels een vrij kleine afstand aflegen
tussen twee bloembezoeken aan R.serotjnus (O—3Ocm)(Drost et al 1982). Dit

betekeflt dat hoe groter de vlekken zijn hegroter het percentage bestui—

vingen binnen n viek zal zijn t.o.v. alle bestuivingon.

Het is niet noodzakelijk dat inteelt inde voortoppopulatje direktal

negatieve gevolgen heeft voor R.serotinus. Inteelt zal juist onder stress
situaties het meest tot uiting komen (Sved 1976). In de toppopulatie zal

deze stres. situatie ye 1 grober zijn dan in de voortoppopulatie vanwege
o.a. competitie om licht, nutrienten en gastheren.

Met de jaren zullen de vlekken zich.iitbreiclen in aantal exemplaren per

viek en in oppervlakte n zich met elkaar vermengen. Het percentage kruis-
bestuiVingn tussen de percelen zal drastisch verminderen en ook, indien
we aannemen dat de input van zaad over de jaren in aantal zaden

ongeveer gelijk blijft, zal het percentage 'vreemd' zaad t.o,v. het totaal
aantal zaad in een perceel drastisch verminderen.

Met elke generatiewisselLig zal de verwantschap tussen de exemplaren
toenemen met een toenemende kans op inteelt en mogelijke neatieve gevol—
gen (Posting 1979). De mogelijke negatiove effecten van inteelt (bijv.
verminderde bloemproduktie, erminderde za-dproduktie per doos, verminderde
levensvatbaarheid van zaden en kiemplanten) zullen juist in dit stadium
tot uiting kunnen komen,

Indien inteelt yank genoeg voorkomt (eon groot percentage van het aantal
bevruchtingen) en indien inteelt voldoende negatieve offecten heeft zal
inteelt tesamen met ander factoren het instorten van een populatie R.sero—
tinus kunnen veroorzaken of bercrderen.



= nurniier van liet perceel
= voortoppopulatie (A)

= voortopjx'pulatie B (alleen gebruikt in hfdst 5)

= tucen voortop— en toppopulatie (hit 2)
= toppopulatie
= anciere topporulatie (alleen ebri.'it in hfdst )
= flatOppoflulatie
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fig 1.1 Overzicht van Bet onderzoek$terrein langs het Smalbroekenloopje

57
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Hot onderzoek word gedeelteiijk uitgevoerd in enkelo madelanden 1ang
he-t Smaibroelcen loopje, dat onderdeel uitmaalzt van het rtroomda11anclr;chap
vail de rentsche Aa. Zie hiervoor fi 1.1. Eon edee1te van Ilet ondorzoek
werd u±tevoerd op het laboratoriumvoor plantenoocologie van de R.U.G.

I-let onderzoek6rnateriaalwerd gevormd dor enkole populaties van R.sero—
tinus in de madelanden langs het Smaibroeken loopje t.w.: eon voortoppopu—
latie, een toppopulatie en een natoppopulatie. Aandacht werd geschonken
aan

de populatieopbouw (dichtheid, bloeiverloop, zaadproduktie verloop,

b1oeiduu' per bloem en de habitus) in hoofdstuk 2.

— de genetisdhe variabiliteit van de populaties op grond v.n de hybri—

disatie tusen R.minor en R.serotinus in hoofdstuk 3.

— de afetanden die een homrnel aflegt tussen twee bloembezoeken aanR.se—
rotinus in eon voortop— en een toppopulatie.in hoofdsttik k.

— het effect van zelfbestuiving en kruisbestuivingen over verschillenle

afstanden op de zaadproduktie van R.serotinus en de kiemkracht van het

govormcle zaad in hoofdstuk 5

— het effect van de oort gastheer van R.serotinus op de zaadproduktie

en de kiemkracht van het gevormde zaad in hoofdstuk 6. Dit laatste

onderdeol werd gedaan orn het mogelijke effect van inteelt op zija

belangrijkheid te vergelijken met andere effecten (in dit, geval het

effect van de soort gastheer). Bovendien sluit dit ondercleel ann op het

onclerzoek van E, de Hullu,
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HOQfdStUk 2

De opboUw van de populatie

21 Dichtheid in planten per m2

2.1 .1 Materiaal en methode

Op i8 en 19.mei '82 word in perceel 2323 (toppopulatie) een oppervlaIte

uitgezet van 20 bij 20 m2, overeenkomend wat ligging en grootte met een

vorig jaar onderzocht opperviak (Drost et al. 1982). At random over deze

oppérvlakte verdeeld werden 10 plotjes van 40 x ko cm2 uitgozet en genum-

merd I t/m 10 (1,3,5,7 en 9 werden later gebruikt vohet bloeiverloop,

zaadproduktie en habitus). Per plotje werd hot aantal planten R.serotinus

geteJ-d.

Op 26 mel werd in perceel 57 (tussen voor— en toppopulatie) eon opper-

vlakte uitgezet van 20x20m2 overeenkomend wat ligging en grootte betreft

met een vorig jaar onderzocht opperviak (toen voortop; Drost et al 1982).

At random over deze oppervlakte verdeeld werden 10 plotjes van 40 x 40 cm2

uitgezet en genummerd I t/m 10. Per plotje werd hot aantal planten R.sero-

tinus geteld.

Op 28 mel werd in perceel 61 (voortop) in een zigzagbaan over hot veld

glopen. Elke 5stappen (t 5 meter werd een plotje uitgezet van 1+0x40 cm2

en het aantál planten R.serotinus geteld. Nadat op doze manier 5 plotjes

met R.serotinus waren gevonden word gestopt. In totaal werden 28 plotjes

op deze manier uitgezet. De 5 plotjes (genummerd I t/m 5) werden tevens

gebruikt voor hot bloeiverloop.

op i8 juni werd in perceel 2324 (natop) eon oppervlakte uitgezet van

20x20 m2 overeenkomend wat ligging en grootte betreft met een vorig jaar

onderzOCht oppervlak(Drost et al. 1982). At random over het veld verdeeld

werden 10 plotjes van 40x40 cm2 uitgezet. Per plotje word het aantal

planten geteld.



Tabel 2.1 Dichtheid in planten per m2 van enkele popuJaties R.serotinus

lange het malbroekenloopje

Popul.

V.top

dat.

28—5

n

28 16,96

spreiding

0 — 181,25

betr, interval

+ 17,08

V—T top

T top

N top

26—5

18-5

18—6

10

10

10

173,13

570,63

78,75

12,5 — 356,25

162,5 — 1356,25

0 - 175

+ io,66
÷ 256,78

÷ 6,95

Popul. = populatie
dat. datum

n = aantal plotjes

x = gemiddelde dichtheid in planten per rn2

95% betr. interval = 95% betrouwbaarheidsinterval

V.top = voortoppopulatie (perceel 61)

V—T top = tusen voor- en toppopulatie (perceel. 57)

T.top toppopulatie (perceel 2323)

N..top = natop (perceel 232k)

2.1.2 Resultatien

De resultaten zijn weergegeven in tabel 2.1. D-egemiddelde waarden zijn

alien onderling signifikant verschillend.



2.1 .3 Discus3ie
Vorig jaar (1981) vonden Drost et al. (1982) voor dezelfde oppervlaktes

in perceel nr 57, nr 2323 en nr 2324 als die dit jaar onderzocht z±jn,

dic]athedefl van respectievelijk 62,5, 218,8 in 62,5 planten per m2. Dit jaar

wrden dichtheden gevonden van respectievelijk 173,13, 5703 en 78,75

planteil per m2. Perceel nr 2324 (natoppopulatie) lijkt weinig in dichtheid

veranderd te zijn. Depercelen nr 57 (tussen voor— en toppopulatie) en

nr 2323 (toppopulatie) zijn terk in dichtheid toegenomen. Drost et al

(1982) voorspelden echter dat de percelen nr 57 en 2323 op grond van de
2 2zaadproduktie per m (resp. 2702 en 3057 'goede' zaden per m ) in 1982

gering in dichtheid van elkaar zôuden versohillen. Dit is niet het geval.

De dichtheid in perceel nr 2323 is meer dan 3x zo hoog als de dichtheid

in perceel nr 57. De overlevingspercentages tussen zaadval en. vegetatief

stadium ziju voor de percelen nrs-57, 2323 en 2324 resp. 6,41 %, 18,66 2 eit

k,6 %.\:Blijkbaar is ergens tussen zaadval en vegettief stadium van R,sero—

tinus een belangrijke fator'(ofmeerdere)' aanwezig,die.ditverschjl

te weeg brengt. Het is mogelijk dat de vegetatiestruktuur (met name de

aanwezigheid van safe—sites de Hullu 1981) zo'n faktor is.

2.2 Bloeiverloop

2.2.1 Materiaal en methode

In de voortop werd gebruik gemaakt van depiotjes uitgezet voor de

bepaling van de dichtheid (hfdst 2,1).. Vanaf 28 mel t/m 2 juli wprd elke

dinsdag en vrijdag in de 5 plotjes geteld°.

- totaal aantal planten

- aantal planten in het stadium tussen zaad en bloeiende plant

— aantal bloeiende planten

— aantal bloeinnde zijassen aan de bloeiende planten

- aantal bloemen per plant en per as

— aantal uitgebloeide planten

Voor de toppopulatie geldt hetzelfde (plotje 1,3,5,7 en 9 werden gebruikt).

Alleen viel plotje 9 vanaf 25 juni uit omdat iernand 2x door dit plotje

was gelopen.

In de natoppopulatie werd gebruik gemaakt van de plotjes uitgezet door

Marjo Oosterbaan. Deze zette at random 10 plot'jes uit in perceel 2324

(over eon veul grotor oppervlak verspreid dan het oppervlak gebruikt voor

bepaling van cle dichtheid). Ze nummerde deze plotjes 1 t/m 10. 1,3,5,7 en 9

werden gebruikt voor het bloelverloop. Deze plotje6 werden gedeeltelijk

door i1arjo gedee1teli': door mij geteld.



2,2.2 Resultaten

In tabel 22 staan de aantallen planten per datum opgedeeld in fracties

t.w.: tussen zaad— en bloeistadiuni (kp), bloeistadium (bp) en uitCebloeid

stadium Cult). De getallen zijn perqenbages van hët maximum aantaJ. planten/o
in 1982 gcteici. Voor de voortoppopulatie is dat op 11 juni 21,9 planten
per m = 100%, de toppopulatie is dat op 15 juni 439,1 planten per m2 100%

(bij de toppopulatie is plotje drie niet meegerekend), de natoppopulatie
is dat op 22 juni 220,0 planten per m2 100%. Dc tabel i rafisch weer-
gegeven in fig 2.1.

9

Tabel 2.2 Aantal pianten ier m2 opgedeeld in fraties en uitgedrukt in
percontager1 t.o.v. het maxirnuL.
het seizoen.

2aantal pianten pr in in de loop yen

Voort oppopulati e

dat. pl. kp. bp. uit.

18/19—5 ? ? 0 0

28—5 77,6 74,4 3,2' 0,0
1—6 77,6 66,2 11,4 0,0
4—6 80,4 38,4 42,0 0,0
8—6 8,8 8,2 75,3 2,3

11—6 100,0 <12,3 87,7 ?

i—6 90,9 11,4 48,o 31,5
i8—6 8,8 5,5 40,6 39,7
22—6 86,8 4,i 37,9 44,8
25—6 - 77,6 2,3 32,4 42,9
29—6 66,2 0,0 30,6 35,6

2—7 71,2 0,0 20,6 50,7
6—7 ? ? 20,4 ?

p1.

Toppopulatie

kp. bp. uit, p1.

Natoppulatie

bp.

92,9 92,9 0,0 0,0 0

96,8 96,8 0,0 0,0 ' 7 0
7 <99,8 0,0 0,0 82,4

82,9 75,5 7,5 0,0
84,o 62,3 21,4 0,4

73,9
80,7

15,3

90,0 52,3 33,5 4,3 96,0
100,0 53,7 38,8

,

7,5 96,6
39,5

94,7 1+5,5 38,4 10,7 7

55,1
7

96,8 33,8 42,0 21 100,0
90,7 30,9 36,3 23,5 81,3

56,3

80,1 9,6 31,7 38,8 86,9
75,5 6,1 24,2 45,2 86,9

36,1+

7 7 14,6 7 82,4
33,0
31,3

Maximum Voortoppopulatie : 100% = 21,9 planten m2
maximum toppopulatie : 10 439,1 planten

per

m2
maximum natoppopulatie : 100% = 220,0 planten

per

per m2
dat, = datum

p1. totaal aantal planten in percentages
kp,

bp.

uit,

= aantal planten in het stadium tussen zaad en bloej
= aantal bloeiende planten

= aantal uitgebloeide planten

oitj
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dat. = datum

bi. = totaal anta1 bloemen in percentages

hb. = aantai hoofdasbloernen in percentages

zb. = aantal zijasbloernen in percentages

In tabel 2.3 staan de auntallen bloesen er m per datum opgedeeid in

fracties (hoofd en zijasbloemen). De getallen ziin verhoudingen in pro—

centen ten ozichte van ecu saxirnurn. Voor de voortoppopulatie is dat op

i juni 97,5 bloemen per m2 = ioo%, voor de toppopulatie is dat op 18 jiini

473,4 bloernen per m2 = 100% en voor de natoppopulatie is dat 22 juni
491,3 bloenien per m2 = 100%. De tabel is grafisch weergegeven in fig 2.2

hut seized.
Voortoppopulatie

Tabel 2.3 Aantal bloemen per m2 opedeeld in fracties en uitgedrukt in
percentages t .o.v. het maximum aantai bloemen per m2 in dc loop van

Toppopulatie r'Iat oppopulatie

dat.
28—5

i—6

4 --6

8—6

il—6
15—6

18—6

22—6

25—6

29—6

2—7

6—7

bi. lib. zh. bi. lib, zb. bi. hb. zb.

2,6 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6,7 6,7 0,0 1,3 1,3 0,0 6,4 6,4 0,0
32,3 30,9 1,4 17,8 17,8 0,0 21,1 21,1 0,0

79,7 73,1 6,6 56,1 56,1 0,0 6,i 64,9 0,2

100,0 89,7 10,3 82,8 82,8 0,0 81,7 81,7 0,0

39,4 27,3 12,1 94,7 94,7 0,0 94,4 76,6 17,8

40,5 19,2 21,3 100,0 99,3 0,7
45,1 8,3 36,9 91,1 84,2 6,9 100,0 57,8 42,.
45,1 6,0 39,2 76,2 69,3 6,9 69,2 36,9 32,3

38,5 4,8 33,7 55,1 48, 6,6 52,9 i4,8 38,2

32,9 4,3 28,6 59,4 51,2 8,3 49,5 20,9 28,8

33,2 6,0 27,2 30,7 25,1 5,6 43,5 12,2 31,3

NaximUm voortoppopulatie 103% = 97,5 bloemen per

maximum toppopulatie : ioo% 473,4 bloemen per

maximum natoppopulatie 100% 491,3 bloemen per

2
m
2

di
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Opvallende verschillen en overeenkomsten tussen de drie populaties zijn

— do vroegere bloei van cle voortoppopulaie (maximum op 11 juni, top—

populatie op 18 juni en de natoppopulatie op 22 juni)
— de top van de bloei van de hoofdas valt in cle voortoppopulatie en natop—

populatie wel gelijktijdig (ii juni). Het aantal hoofdasbloe;e-n blijft
in de natoppopulatie langer hoog dan in de voortoppopulatie.

— het aantal vegetatieve planten (kp) blijft in de toppopulatie tot ann

het eind van het bloeiseizoen vrij hoogG Wacrschijn1ijk bereiken vole

planten noolt het bloeistadiuni.
— de kortere en heviHere bloei in de voortoppopulatie ten opzichte van

cle twee andere populaties. De vocrtoppopu1at1e heeft op 11 juni tF,5

bloemen per plant, de toppopulatie op i8 juni 1 ,1 bloemen per plant en
de natoppopulatie 2,2 bloemen per plant.

— hot aandeel zijasbloemen in de laatste fase van de hloei is in de voor—
toppopulatie en do natoppopulatie hoog ten opzichte van bet zeer eringe

aandee] van de zijambloemen in cle toppopulatie.

2.23 Discussie
Ook DrosL et al. (1982) vonden in verDoli j:hare waardon. 3i j vonden net

als clii jar dat de vortoppopulatie (perceol 37) vroeer hloeido clan de
toppopulntio (perceel 2323) en de natoppopu:Letie (perceel 232k). Dc claxima
in antallen bloemon per m vielen toen resp. op 2, 12 en 19 juni. Dii
ja r viel het maximum van de bioei in de voortoppopulatie (perceel 61) op
11 juni, in de toppopulatie (perceel 2323) op il juni, en in de natoppopu—
latie (perce'l 232'+) op 22 juni of wellicht op i8 juni. VerHeleken met
vorig jaur is dit eon verschuiving naur later in het seizoen van tcnminste
&n week voor de voor— en toppopulat ie. Doze versehuiving kan do r hot
verschil in weer tussen beide jaren zijn veroorzan]zt.

Hot verschil in bloeiverloop han belangrijk zijn in verband met de zaad—
Va1. He zaaclval zal in Dc voortoppopulatie cmiddeld eercler plaatsvinden
en bovendien rneor geconcentreord hin'eri eon bopanid tijdsinterval clan in
beid-c andere populaties. Hoe belangrijk deze verschilen zijn, bijvoorbeeld
met betrek:ing tot bet tijdstip van manien en tot de zaadpredatie, vo::r
do voortplontirigscapaciteit is vooralsnog onduidelijk.
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2.3 Zaadproduktie per doom over het meizoen

2.3.1 Materiaal en methode

Er werd gebruik gemaakt van de bloeiverloop plotjes in de voortop—, top-

en natoppopulatie. Iond de plotjes vierd een rand uitgezet van ongeveer

20 cm breedte (moms meer om voidoende planten binnen de rand te krijgen)0

Uit deze rand werden zaddozen verzameld op dinsdag en vrijdag. De zaad—

dozen die direkt boven de laatst geopende zaaddoos zat, werden geplukt.

De zaden werden per doom en uiteraard per plotjo geteld. Tevenm werd ge—

let op vraat aan zaden en dozen.

Er is verzameld van 15 juni t/m 6 juli (voor 15 juni zijn geen zaaddozen

gevonden)

2.3.2 Remultaten

ie tabel 2.4, We zien dat de zaadproduktie per doom in de voortoppopu—

latie bet hoogmt is, vervolgens de natoppopulatie e de toppopulatie.

Signifikant verschilien zijn alleen gevonden tumsen voortop— en natp—

populatie en tummen voortop— en toppopulatie. Een eencluidig verloop over

het seizoen van cle zaadproduktie per doom lijkt niet aanwezig.

Het gemiddelci aantal anngetaste zaden er doom wn.s in de drie populaties

ongeveer gelijk ni remp. 0,7, 0,7 en o,8 aangetaste zaden per doom in de

voortop-, top- en natoppopulatie

Tabel 2.4 Zaadproduktie iJer doom in de loop van het seizoen

Voortoppopulatie

dat. n d O d 6
n-i n—i

15—6 2 13,5 2,12 12,5 1,21

i8-6 4 il,o3,48 lI,o ,48
22-6 5 8,2 1,51 7,3 1,76
25—6 5 8,6 i,I1 7,9 0,90

29-6 5 8, 1,42 7,7 i,60
2-6 5 8,6 0,71 7,2 0,82
6-6 5 8,9 1,72 8,5 2,03

hem(7) 9,6 1,97 8,9 2,06

_________________ ___________

dat. = datum

II = aarLtal plotjec v.Truit veroameld is

- = aontal zaden per doom (anogetaste en 1goede' zaden)

6n-I
stanclaardafwijking (n-I vrijheidsgraden) van vooraand gemiddelde

= aantal niet—aangetaste zaden per doom
gem = gemiddelde waarden erekend over het nantal data (niet over het aan—

tal piotjes)
(n) = aantal data wanrover gemiddelcies en mtandaarddeviatiem zijn herekend

Toppopulatie

zt

n d d6n-i 6n-l

Nat oppopulati e

n d d6
n-I

6n-I
0

0

2

3

4

5

(5)

2,5
1 0f
3,9
4,6

7,5
4,7

3,53
2,83
1,93

0,67

I ,88

1,82

1,8
3,8

3,5
3,9
7,1

4,0

0

0

2

3

5

5

5

(5)

2,59
2,29
1 ,8o

0,67
2,20

1,92

9,6
4 , 1

6,0

6,2
5,2

6,2

2 , 03

3,61
0,9+

1 ,21

0,82

2,06

8,9
3,2
5,2

5,4
4,-i

5,4

2,91
2,93
1 ,4i

1,37

0,93
) 1r(, I(



2.3.3 Discusz3ie

Drost et al (1982) vondon vorig jaar (1981) een gemiddelde zaadproduktie

per dos van 6,2 (voortoppopulatie ierceel ar 57), 4,y (toppopulatie per—

ceel nr 2323) en 5,6 (natoppopulatie perceel nr 232'-f) zaden per cloos. Dus

hoeviel perceel nr 2323 sterk in dichtheid is toegenomen (van 219; naar 571

planten per m) bleef de zaadproduktie per does olijk. Dit in in tegen—
stelling not sat Drost et al (1982) vonden, el da een hose di chtheid

(690 pianten per m2) eon sinifii:ant lagere .adprodu:tio per cloos opieverde
dan en lage dichtheid (280 plant m er ri2) t .vi. resp. 2,7 en 3,9 saden
per doos. Vorig jaar vms echter het weer zeer slecht, met o.a. zelfs cen
keer nachtvorst, viat waarschijnlijk cle zaadprocluktie in negatieve zin
beinvloedde (Drost et al 1982),

2.4 Bloeiduur per bloem

2.4.1 Materiaal en methocle

Op donderdag 24 juni werden in de voortop— en toppopulatie eon aantal

bloelasnen van P.serotinus gemerkt met behulp van een plastic plaatje en

een ijzerdraadje. De plaatjes werden genummerd met een watervaste vilt—

stift. Per bloeias werd genoteerci welke bloemknop(pen) cle eerste aanstaande

bloem(en) zou(den) worclen. Op 25 juni werd genoteerd welke loemen war.en

uitgekomen. Vanaf 28 juni werd elke dag 'genoteerd welke bloemen nog bloeiden

en weike v.raren uitgebloeid

2.4.2 Rerultaten

In tabel 2.5 zien we dat de bloeiduur per bloem in de toppopulatie
langer lijkt te duren. Dit is echter niet signifikant verschillend met de
bloeiduur per bloem in de voortoppopulatie.

aant. dagen
aantal bloemen dat gedurende 2,3,4 of 5geeft weer het

dagen bloeiden

n = aantal bloeen

gern.= gemiddelde bloeidur per bloem

standaardafwijking

95% betr. interval = 95% betrouwbaarheidsinteval (m.b.v. Student—t)

Tabel 2.5 Bloeiduur per bloem in de voortop— en toppopulatie

nant. dagen

2345
Voortop- 2 8 9 2
populati e

n gem. 6 95% betr. interval
n-i

21 3,52 0,81 ± 0,37

Top -

populati e

Totaal

0 3 13 0 16 3,81 o,4o

2 11 22 2

± 0,21

37 3,65 0,68

2345

± 0,23
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2..3 Djscuj0
2oat et al (1982) voncIen vori2 jaar (1981) en gemlcidelde bloeiciuur

van 5,2 dagen, terwiji dit jaar een gemiddeide bloejcluur van 3,7 clagen
were ovonden. Jiet slechte weor zou op twee manloren VaTI in—

\rloe ci :unen 71 1 op do bloeiduur van O?: I]. serotinus bloom en vie], door

een rechtstreekse rernming van bljv. een lage ternperatuur en v;oiflig non—

licht op de ontwikkeling an de bloem en door het ultblijven van bestui—
vingen door hommels (Hummel 1978).

2,5 Habitus

2.5.1 Materlaal em methode

Op 6 juli werden alle planten ult de bloeiverloopplotjes verzauield (per

plotje). Per plant werd de 1ee gemeten, het aantal hoofdasbloemen, het

aantal zijasbloemen, hot aantal primaire zijassen en hot aantal secundaire
zijasen genoteerd. Alleen de knoppen, bloemen en/of zaaddozen dragende nij—

assen werden als zodanig meegerekend. Ook plotje nr 6 nit de toppopulatie in

gebruikt omdat 'per ongeluk' dit plotje tweemaal is meegeteld voor het bloei—

von o op.

2,5.2 Resultaten

In tabel 2 6 ntaan cle resultaten per plotje0 De dichtheden in planten per

m2 zijn do dlchtheden op 28 mel, behalve voor plot alt do voortoppopulatie,

op 28 mel telcie ik slechts 2 planten in plot i-f, daarna altijd Lf planten.
Uok voor plot 6 uit de toppopultle is een schattlng gemakt voor de dlcht—

held op 28 mel. Er waren slechts twee cietingen: i8 mel 181,3 on op 25 juni

156,3 planten per 2. Tussen 13 en 28 mel vond vrijwel overal eon enlnge
verhoging in dichtheid pla'ts, zodat i80 planten per ie2 het meest accep-
tLele lljkt. De belangrljkste concluales zijn: dc planten in do vorrtoppopu
latle zljn gemiddeld langer (niet nignifikant), hebben meer bloenen Iver
hoofcias (nignlflkant) , moor bloraen per plant (signlfikant) en rneer zi jassen
per plant (slgnifikant) dan de planten alt de toppopulatle. De planten nit
do natoppopulatie hg en wat deze waarden betreft tusnen do ula.ten nit ii,e

voortoppopulatie en de pianten uit de toppopulatle In. Do natoppopulatle
verschllt signiflkant met do voorteppopulatle wat betrefe 'antal zijasnen

per plant en met de toppopulatle vat betreff lengte, ai,ntal bloemen per

plant en aantal zijassen 1:'er plant.



Tabel 2,6 D±chtheid en habitus in voortop—, top— en natoppopulatie.

ci

11

(n)
1

6
n—I

h b

tb

Zn

e

voor toppopulatie

nr d n 1 6
n-I

hb 6
n-i

4

2

5

1

3

gem

tb 6 za 6
n-i n-i

45,3
25 , 4

37,5
31 ,2

22 ,7

32 , 4

9,2
4,5

10,7
6,2
5,2

9,2

12,0

8,5

11,5
9,8

5,1
9,4

4,2

3,1

6,3

4.0
2,7

2,8

47,3
14,3
67,6

i8,6
6,0

30,8

4i ,2

9,6

46,9
15,2
4,3

25,8

5,5
1,9

11,0

2,1

0,5

4,2

5,1
2,1
8,4

2,6
0,9

4,2

25,0 4

68,8 11

100,0 ii
112,5 i8

181,3 31

97,5 (5)
t oppopulati e

6 i8o 19 52,8 5,2 6,7 2,9 10,7 9,5 0,7 1,2

7 187,5 25 26,8 5,0 6,2 2,9 11,1 7,1 1,7 2,6

3 450,0 36 24,3 3,9 5,4 2,3 6,5 4,6 0,3 0,6

5 475,0 8 23,4 6,5 5,3 3,3 6,8 5,9 0,5 1,0

1 587,5 76 23,9 5,7 4,6 3,1 ,4 4,8 0,3 0,7

9 1209,9 84 19,0 5,1 2,7 2,1 2,8 2,2 0,08 0,4

gem 513,3 (6) 25,0 4,6 5,2 i,4 7,2 3,2 0,6 o,6
natoppopulatie

5 106,3 10 32,5 6,1 10,5 4,o 19,1 8,6 2,6 i,4
9 275,0 26 30,7 6,8 ,4 3,1 8,3 8,4 0,9 1,1

3 293,8 23 32,7 7,0 8,0 3,8 15,9 11,0 2,4 2,0

7 343,3 4 27,3 5,2 4,8 3,3 7,7 ,6 1,4 1,5
1 481,3 49 30,2 6, y,4 3,6 12,5 12,7 1,6 2,1

em 300,0 (5) 30,7 2,2 7,2 2,3 12,7 4,9 1,8 0,7

nr = numner van het plotje
= dlchtheid in planten per m2

= aantal pln.nten waaraan cte habitus ann bepaald is
= aantal plotjes waarover ge:iidde1de is bepaald
= gemidcIelde lengt. van de hoofdas in cm
= standaardafwijking van voorafaand gemiddelde (n—I vrijheidsgraden)
= gemiddeld anntal bloemen ann de hoofdas
= gemiddeici. anntal bloemen per plant
= :emidc1e1d aantal zijas5en per plnnt
= 905idJelde via rden voor de voortop— top— of natoppoulatie



In fig 2.2 zijn uitgezet het aantal gevormde bloemen per plant (ij—as)

tegen de dichtheid in planten per m2 per plot vor do drie populaties.

Er ii jkt eon verband te zijn, doch zeker geen iineair verband. Darorn is

in fig 2.3 de log(bloemen per plant) uitgezet tegen de log(dichtheid).

Een lineair verband lijkt aanwezig van do vorm ij = ax + b

IJitgerekencl wordt dit ij = —0,684x + 2,662

95% betrouwbaarheidsinterval voor a ± 0,278

95% betrouwbaarheidsinterval yoor b ± 0,663

De karis dat er toch geen negatief verband bestaat tussen ij en x is kleiner

dan 0 , O00

Ret verband tussen bloemen per plant en dichtheid worcit dan

(bloerienp plant) = 59,2(dichtheid in planten per m)_068

2.5.3 Discussie

Cok Drost et al (1962) vonden v'rig jaar (1981) dat R.serotinus planten

nit voortoppopulatic (perceel nr 57) meer vertakt waren en meer bloemen

per plant hadden dan de toppopulatie (perceel n 2323) en de natoppopulatie

(perceni nr �32Lf). Dc planten ult de voortop hadden gemiddeld zijssen
(vermoedelijk bloeiende en niet bloeiende zijassen) en 9,6 bloemen, de

planter' uit de toppopulatie 1,3 zijassen en 6,2 bloemen en de planten nit

de natopPopUlatie 2,8 zijassen en 6,6 bloernen. Dc dichtheden iaren in do

voortop—, top- n natoppopulatie reop. 2,5, 218,8 en 62,5 planten per m.

Dichtheid lijkt een helangrijke factor te zijn die do groei van R.sero—

tinus planten heinvloedt (fig 2.3). Ook liet hloeiverloop van R.serotinus
populaties lijkt te .worden beinvloed. Als we kijken naar het bloejver—
loop in de natoppopulatie (fig 2.2) met ecu dichtheid in planten R.seroti—

nus per m die weer begint te lijken op de dlchtheid in de vo:otoppopulatie

dan ZIen we dat het bloeiverloop overeenkoinsten vertOnt met het bloeiver—

loop in de voortoppopulatie (hfdst 2.2.3).

Yothi et al (1963) vonden e'n relatie tucson dichtheid in planten per 2
en opbren5t in gram drooggeviicht per plant:

.3
= Ix 2 (ij = opbrongst, x = dichtheid en K = constante)

Deze 3/2th power law of self—thinning ging in zecr veel gevallen op.
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Yoda et al (1963) verwezen in bun artikel naar de density effect law van

T. Kim, II. Ogawa en N. Sahasaki (1953) indien dc groei van de planten

in de verochillende oppervlaktes gelijktijdig hegint en indicn de hnbitat

conditiec in de verochillende oppervlaktes gelijk zijn. Deze density
effect law Ican worden weorgegeven met (fig 2.2 cn. 2.3):

= KX (ij = opbrengst, x = dichtheicl, K = constante, a varleert

van 0 tot 1 afhankelijk van het groeistadium. a 0 bij het begin van de
groei, a = 1 helemaal aan het eind van de groei.)

—0,684De ut jaar gevonden relatie ij = Kx iijkt meer te passen in de

density effect law dan in de 3/2th power law of self—thinning. Het lijkt

aannemelijk te verondersteilen dat de geoogste pianten R.serotinus alien

ongeveer dezelfde ieefdtijd hebben. Of de habitat condities voldoende met

elkanr overeen stemmen is onseker,

De door ons gevonden relatie tussen dichtheid en opbrengst in bloemen
per plant houdt in dat de opbrengst in bloemen per m toch toeneemt met
de dichthe±d in pianten per m2. Als groter zou zijn geweest dan I dan
zou de opbrengst in bloemen per m2 afnemen met de dichtheid in pianten
er n. De rolatie tuseri (iic)lthcid en opbrungst nag echter alleen ge—
bruib viordon als dc liabi'bats van e vcrschiilnncle oppervlnktes vrij—
'.ini gelijk ziju en dat is lang niet neker0

2.6 Zaadprodvktie per

2.6.1 flateriaal en methode
Dc zaadprodul':tie per voor de drie populaties is te berekenen m.b.v.

een aantal gegevens t .w. het nantal pianten per m2 '(hfdst. 2.1), het aantai
gevormde bloemen per plant (hfdst. 2.5) en de gemidclelde zaadproduktie per
cloos (hfdst. 2.3). De formule is:

7 7zaadproduktie per m = ( J.anten per m)x(bloemen per plant)x(zaclen per doos)

2.6.2 2esultaten
Dc zandproduktie per ,2 in dc \roortoppopulatie vms 5015 zaden per m2,

in do toppopulatie 19310 zaden :er m en in dc natoppopulatie 6201 zaden
per ci
Het aantal 'goede' zaden per m was in dc voortoppopulatie 4649 zaden

per m, in de toppopulatie 16434 zaden per m en in de natoppopulatie

540i zaden per m2.



2.6.3 Discussie

Drost et al (1982) vonden in 1981 een zaadproduktie. per m in de voor—

toppopulatie (perceel nr 57), do toppopulatie (perceel n 2523) en do
natoppopulatie (perceel nr 2321f) van resp. 2975, 3386 en i8o8 zaden per m6.

FIet anntal 'goode' zaden per m2 was toen resp0 2702, 3057 en 1693 naden
2

per a

De zaadproduktie Jijkt dit mar veel hoger o0a. eon gevoig van eon ver-
0schil in dichtheden in planten per m met vorig jaar, verschil i bloem—

produktie en vernchil in zaidprodnktie per does met vorig jaar.

Bovendion is vori ja'r ce zaadprodu:tie per m anders berekend. Do
zaadproduktie per rn is toen 1er week berekend. De resultaten hiervan
zijn daarna opgeteld voor de totale seizoensproduktio. D zadproduktie
per week per is toen berelcend m.b.v. hot aantai bloomen per a2 d
hloeiduur per bloom en de zaadproduktie per doos van die week•

Deze ingev,ikkeldere methode werd gebruikt om het verloop over het sei—
zoen van do zaadproduktie per doos te ondervangen. Do zaadproduktie per
cloos was tijdens de top van do bloei laag ten opzichte van het gemiddelde
aental zaden per doos over hot ehele seizoen borokend nan de hand van
hot aental verzamelde dozen.

Indien we de zaadprodul:tje per m4 van 1981 berekenen op do manier van
dit jaar (1982) dan kornen we op een zaadproduktie van 3720, 6376 en 2310
zaden per m voor reap e voortop—, top— en natoppopulatie

Indien in de population e n zelfde overlevingskans voor het zaad nanwe.—
zig is ala vorig mar t.w. reap. 6,i%, 18,62 en ,652 voor de voortop—,
top— en natoppopulatie dan zullon de dichtheden volgend janr reap.
298, 3067 en 251 planten per m bedragen. Al voor de drie populaties
eenzelfde overlevingnkans zal gelden,bijvoorboelg 5%, dan zullen de dicht—
heden resp. c32, 22 en 2(0 planten per m voor ce voortop—, top- en natop—
populatie bedragen.

I



2.7 Samenvatting
2

De gemiddelde dichtheden in planten R.serotinu per m was 17, 173,
2

571 en 79 planten per m resp. in de voortoppopulatie, de tussen voortop-

en toppopulatie, de toppopulatie en de natoppopulatie. Dit betekent een

overlevingspercentage van het,' op. het oog onaangetaste, zaac3. gevallen'in

1981 (Drost et a]. 1982) van 6,4%, 18,7% en 4,7% resp. voor de tussen

voortop— en toppopula'ie, de toppopulatie en de natoppopulatie.

De top van de bloei van R,serotirius in de voortoppopulatie valt op 11

juni (4, bloemen per plant), in de toppopulatie op 18 juni (1,1 bloemen

per plant) en in de natoppopulatie op 22 juni (2,2 bloemen per' plant).

De top van de bloei van de hoofdas van R.serotinus in de voortop— en

natoppopulatiev1t op 11 juni en in de toppopulatie op i8 juni.
Het aandeel van de zijasbloemen is in de voortop— en natoppopulatie

groot, vooral in cle laatste fase van de bloei. Het aandeel van zijasbloem-

en in de toppopulatie is niet noemenswaardig.

Het aandeel vegetatieve planten in de toppopulatie blijft tot aan het

einde van hot bloeiseizoen relatief hoog.

De zaadproduktie per doos was gemiddeld 9,6, 4,7 en 6,2 zaden per doos

resp. in de voortop-., de top— en de natoppopulatie..De zaadproduktie van

op het oog onaangetast zaad was gemiddel' 8,9, 4,0 en 5,4 zaden per doos

resp. in de voortop-, de top— en de natoppopulatie.

De gemiddélde bloeiduur van eex bIóemin-de voortop— entoppopulatie

was 3,7 dagen.
De planten R,serotinus uit de voortoppopulatie waren gemiddeld langer,

hadden meer bloenien per plant en meer zijassen per plant dan de top- en

natoppopulatie. De habitus van de planten uit de natoppopulatie lag tussen

die van de voortop— en toppopulatie in. De gemiddelde bloemproduktie per

llant was 30,8, 7,2 en 12,7 r'p. in de voortop—, top— en natoppopulatie.

Er lijk.t eon verband te zijn tussen dichtheid in planten per m2 en bloem—

produktie per plant van de vorm:
2 -0,684(bloemproduktie per plant) = 459,2(dichtheid in planten per m )

De zaadproduktie per rn2 berekend aan do hand van de dichtheid in planten

per rn2 bloemproduktie per plant en de zaadproduktie per doos was 5015,

19310 en 6201 zaden per m2 resp. in d voortop—, top— en natoppopulatie.



2.3 Sugge$ties voor verder onderzoelc

— De populaties in de perc1en 57, 6, 2323 en 2321-f in Smaibroek zouden

de ecrstkornende jaren evolgd moeten wordn wat betreft clichtheid,

bloeiverloop, habitus en za7ciiroduhtie,
— De invloed van de dichtheid van Rserotinus in planten per rn op de

zsdproduktie van R.serotinus per zaacldoos, per plant en per zou
verder onderzocht moeten worden.

2— De invloed van de dichtheid van R.serotinus in planten per m op het
bioeiverloop zou on9erzocht moeten worcien.



Hoofdstuk 3

Hybridisatie index

3.1 Inleiding

Iriteelt, genetische variabiliteit en verspreiding van ge.rotisch materiaal

horen nauw bij elkaar. Inteelt is eenvoudig gezegd kruising tussen twee

onderling verwante ouders, waardoor genetisohe variabiliteit achteruit kan

gaan Inteelt ican veroorzaakt worden door eon te gerine verspreiding

van genetisch riiateriaal (gene—flow). Bij R.serotinus lijkt de verspreiding

van genetisch materiaai (pollen— on zaadtransport) gering te zijn (Drost

et al. 1982, Nanninga 1980).

Als n plant R.serotinus een afwijkend genetisch kenmerk heeft, zal dit

zich slechts langzaam over het ved verspreiden aim dit kenmerk al ver—

spre±dingsmogelijkheden heeft. D,w.z. dat in een beginstadium een dergelijk

kenmerk zich in liet void geclusterd zal voordoen, maar dat ±n een later

stad.um dit kenmerk zich meer hornogeen over het void verspreid zal hebben,

Het vinden van eon dergelijk kenmerk is niet eenvoudig omdat ook binnen

een 'zuivere' populatie R.serotinus de uiterlijke verschijningsvorm van

R.serotinus zeer variabel is (Nanninga 1981). Gekozen is voor de hybri—

disatie tussen R.minor en I.serotinus. Hoewel tussen R.miLor en R.serotinus

isolatiernechanismen bestaan, komén hybriden van beide soorten voor (Drent

1967; Kwak 1979). Het iijkt er niet op dat de kenmerken die gebruikt woran

om de mate van hybridisatie te bepalen afhankelijk zijn van omgevingsfac—

toren.

3.2 Materiaal en methode

Op 23 en 21-f juni werden op en aantal punten in de voortop- en toppopu—

latie bloemen verzameld. Van een bepaald oppervlak werden van alle bloei—

ende planten de onderste bloom die nog vast aan de kelk zat, verzameld.

In de voortoppopulatie word verzameld in een vlek R.minor (VI), 3 meter
verderop in een viek R.serotinus (V2), op twee plaatsen in een viek onge—

veer 17 meter van Vi tw. V3 zo'n 15 meter vanaf Vi en v4 zo'n 20 meter

vanaf Vi. Verder werd verzameld in eon viek ongeveer 30 meter vanaf Vi.
In de topopulatie werd een transekt over het rnidden van het perceel

gematakt. Elke ÷ 6 meter word uit een bepaald opporvlak verzameid.

Ret oppervlak was zo groot dat van onoveer 30 bioeiende planten binnen het

oppivlak bloemon verzanield konden viorden. De grootte van hot opporviak

varieerde van0x1f0 cm4 tot 2x2 m40



2-c

f±g 3.1 Bopaling van de hybride index waarde van Rhinanthus (Kwak 1979)

netingen ann Rhinanthus bloemen:
(1) hoogte van cle bloem

(2) : tandlengte

(3) : bioemkroon iengte

(Lf) : onderlip lengte

(5) : buisuite±nde
(6) : positie van do stamper

Planten met eon punten totani van 7—8 zijn zuivere R.miaor
Pianten met een totani van 19—21 punten zijn zuivere R.sorotinus planten
P1&nten met een intermedjajr purten totani zijn hybride planten

- - -

I

R .minor

I punt
hybride
2 punter

niet uitst.

w :1. t

<0,8 mm

<lLf,4

(6) stamper
tandkleur

(2) tandiengte
(3) bloemlerujte
() buisuiteinde
(1k) onderliplengte /
() hoogte

kelkkleur

R . serotinus
3 punten

stempel tussen tand

vaal blauw vio1t
O,8<x<i,k5 mm
1'1-,-<x<16,5 mm

1ic't gekromd

23 ,0<x<37,0

recht

<23,0

uitstekend

pa:r s
>1 ,k5

>16,5
gekr omd

>37 , 0

groon/rood
aangelopen

licht met donkere
aders of slippen

iicht groen



De bloemen werden in het veld direkt op een aantal kenmerken bekeken

t.w.: uitsteken van de taniper, de kelkkleur en de tandkleur (voor nauw—

keurigere aanduiding zie fig 3.1). Elke verschillende combinatie van deze

drie kenmerken werden per viek apart verzameld in 50 ml plastic potjes

met schroefdop. Ter verhoging van do houdbaarheid werd een 75% alcohol
oplossing toegevoegd. Op het laboratorium voor plantenoecologie word met

behulp van binoculair en geijkte oculair micrometer verschillende maten

san de bloemkroon gemeten (fig 3.1). Per maat werd een cijfer toegekend.

'1' voor een R.minor kenmerk, t3 voor een R.serotinus kenmerk, '2' voor

e'3n intermediair kenmerk. Per bloem werden de cijfers opgeteld (tesamen

met de veldnotities). Het gevonden getal iS de zgn. hybridisatie index

(Kwak 1980). Deze hybridisatie index ican dus varieren van '7' (zuiver
H.minor) tot '21' (zuiver R.serotinus). (7—8 worden 'zuivere' R.minor genoemd

19—20—21 worden zqivere' R.serotinus genoemd.)

3.3 Resultaten
In fig. 3.2 en 3.3 staan in staafdiagrammen uitgezet de aantallen bloe-

men (= planten) tegen de hybridisatie index als percentages van het totaal

aantal bloemen per steekproef. 0pvallenis dat geen van alle 'deelpopula-

ties' (= alle planten uit n steekproef) v1kornen zuiver zijn. In de

voortoppopulatie is V2 het meest gehybridiseerd t.o,v. V3, V1+ en V5.

De gemiddelde hybriasatie index van V2 verschilt signifikant met die van

V3 (P<o,005), niet signifi1ant met die van VLi (P3,3), wel signifikant met

die van V.5 (P<0,025) en wel signifikant met de gemiddelde hybridisatie

index van V3, V4 en V.5 sanen (P<o,01). Ook signifikant vrschi1lend zijn

de index wasrden van V3 en V'-f (P<o,o).
In de toppopulatie zijn alleende index wa:trden van TI en T2 signifikant

verschillend.

Het lijkt or dus op dat in do voortoppopulatie de hybridisatiekenmerken

meer geclust€rd voorkomen en in de topppulatie meer homogeen over het

veld verspreid zijn.
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fig 3.3 Hybride index vaarden in 5 steekproeven in de
toppopulatie.
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3.'+ DiscusGie

En van de conclusies was dat geen van de deelpopulaties volkomen zuiver

• Dit zou eon verminderde zaadproduktie per plant en per m2 kunnen

betekenen. Kwak (1979) vond ni. dat hybride planten minder zaden per bloem

producerden dan T zuivere' planten. Een tweode conequentie is dat we te
maken hebben met een grate genetische variatie binnen de populaties. Een
grate genetische verwantschap tussen de individuen lijkt dus niet aanwezig.
Dit zou knnnen betekenen dat inteelt in het geval van kriisbestuiving
weinig voorkomt. Bovendien is het zelfs mogelijk dat hybridisatie juist

inteelt bevordert. D.w.z. dat aim inteelt bij bestuiving optreedt cUt meer

zaden per bloem oplevert dan als inteelt niet optreedt. Immers aim twee

niet verwante hybride planten kruizen is de hans groat dat de heterogeni—

teit viat betreft R.minor en R.serotinus genen binnen n ovula toeneemt,

wat de icans op uitgroeien van ovula tot zaacl en bovendien de kiemkracht

van hot te vormen zaad zou kunen verminderen (Campion-Bourget; 1980).

Inteelt (i.e.g. selfbevruchting) zal de heterogeniteit wat betreft fl.minor

en R.serotinus genen doen afnernen, wat wel eons positief zou kunnen zijn

voor bet uitgroeien van de ovula tot zaad en van de kiemkracht van het

zaad.

Of do verspreiding van genetisch niateriaai snel of langzaam gaat is moei—

lijk te zeggen. Het gaat niet hl langzaam Binnen ongeveer 10 jaur (top-

populatie) kunnen blijkbaar de hybridisatiokenmerken zich over een heel
veld yerspreiden. Hot ga't oak niet heel snel. De hybridisatiekenmerken
zijn in de voortoppopulatie (slechts onkele jaren oud) aurdig geciusterd,•
Hierbij inoet men wel bedenken dat in de voortoppopulatie enkele vrij grate
vlekhen H.rninor voorkvjamen, waardoor hot logisch lijkt dat in cle buurt
van die vlekl:en seer hybrides vorkwarnen.

In do toppopulatie zijn gn R.minor vlekken gevonden. 1 hybricies lijkon
niet evormd te zijn. Do .vraag die cUt oproept is hoe bet komt dat hoe—

"el er isolatiemcchanismen tussen R.niinor en R.serotinus ten nadele van
hybricies zijn evonden (Kwak 1979, Camp4dLBourbet 190) deze hybrid s zo-
veol voorhvzam-.n. Ben anclere belangrijbe vraab is in ilceverre doze situ—
&tie (veel hybrides) aigemeen is voor R.serotinus populaties.

F



5.5 Samenvatting
Hybridisatie van I.serotinus met P.minor bieck veel voor te komen in de

voortoi- en toppopulatie (reap. perceel Li en 225 te Smalb:oek), hoewel

in de toppopulatie geen viekien vn H.minor planten (moor) voorkwamen.

Seen van cle steekproeven van ± 50 planten bevatte: aJleen tzuiveret R.sero—

tinus planten. De bybrides in de voortoppopulatie leken meer ec1usterd
voor te iornen. De 1iybrides in de toppopulatie kvamen acer horilogeen ver—

apreid over de nteekproeven voor.

.6 Sugesties voor verder onderzoek

— Naegaan zou moeten worcien of de mate warin cle voortop— en toppopulatie

in Sinaibroek gohybridisoord zijn eon algemeen verschijnsel is voor

R.serotinus populaties.
— Nagegaan zou moeten worden wat do betekenis is van hybridisatie voor

de populatie f1uctuatiesvan R.serotinus.



Hoofclstuk 4

Afstand tussen twee bloembezooken

4.1 Inleicling

Onderdeel van do gene—flow is hot pollentransport. Bij R.serotinus vindt

dit voornamelijk plaats door hommols en soms door honingbijen. Hot lijkt seer
aannemelijk to veronderstellen dat hommols en bijen de afotanden tussen twee

bloembezoeken zo kort mogelijk zullen houden. Dit zou betekenon dat het pol-

lentransport gering is als we tomninete aannemen dat de pollen niot to veel

bloembezoeken meegaan.

Er zijn echter situaties mogelijk dat do afotanden wel groot zijn. Bijvoorbeeld

in een voortoppopulatie met eon zeor geringe dichtheid of als do vlekken in

do voortoppopulatie zo klein zijn dat er meerdere vlekken aangedaan mooton

worden om 'vol to tanken'. Ook is hot mogelijk dat hot aantal hommels en bijen

zo goot is, dat veel bloemen hun noktar en stuifmeel kwijt zijn. Dit betokent

dan weer dat een hommel of bij een veol groter opperviak moet af zoeken om

voldoendo te vinden,

Een ander aspect is do zelfbestuiving. Als eon hommel of bij twee bloomen

van de zolfde plant bezoekt is de kans op zelfbestuiving groot. In do voor—

toppopulatie zou hot percentage ze lfbestuiving (extreme vorm van inteelt)

wel eons groter kunnen zijn dan in do toppopulatie omdat de planten gomiddeld

meer bloomen per plant bezitten (hfst. 2.2 en 2.5)

f 2 Materiaal en method.e

op i8 en 22 juni (op 22 juni alleen n tuinhommel in de voortoppopulatie)

werden een aantal hommels en bijen gevolgd tijdens hun fourageertocht in

de vo3:toppopulatie en toppopulatie. Met behuip van oen stopwatch word de

tijdsdu'ir bijgehouden. Op het oog werden de afstandon geschat die de hommels

of bijen tussen twee bloembezoeken in overbrugden (hemelsbreed). Zeif—

bestuiving werd beschouwd als 0 cm, ook als twee assen van dezelfde plant

met pakweg een onderlinge afstand van 30 cm v;erden bezocht. Tevens is be—

ald do afatand tusen hein—on eindpunt van de door on wanrZenomen
fouragetocb:L van de homnel of bij.
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Tabel 4.1 Enkele waarden over het foerageren van hommels en bijen0

Voortoi

soort ii b/h o p/h
°n—i

s/b'
°n— n—i p n-idb d on-i

Tu N 6 712 113 440 23 9,2 7,4 16,8 8,0 28,8 9,2

Bij 6 440 91 334 8 12,3 6,8 15,6 9,0 19,2 7,2

Aa H÷D 2 486 77 398 74 8,3 nvt 10,9 1,7 13,4 2,5
Ak Sn 1 4oo nvt 240 nvt 10,0 nvt 11,0 nvt 18,3 nvt

Top

Tu N 11 927 172 613 i58 7,3 5,7 i5,8 7,5 22,.3 io,4

Bij 1 369 tht1 297 nvt 4,9 nvt ik,o nvt 17,4 nvt

Tu N = tuinhomme]. normaal bezoekend
BIj honingbij

Aa H+D aatdhommel hangend en nektar stelend bezoek

Ak Sn = akkerhommel schuinnormaal bezoek

n aantal homrnels waaraan waarnemingen zijn gedaar

b/h = bloembezoeksnelheid in aantal blemen per uur

p/h = plantbezoeksnelheid in aantal planten per uur

s/b' = afgelegde afstand per honderd bloemen in meters

db = gemiddelde afstand (hemelsbreed) tussen twee achterêên bezochte

bloemen in cm

a = gemiddelde afstand (hemelsbreed) tussen twee achtern bezochte
p

plant en in cm

6 = standaardafwijking (n—I vrijhei1.sgraden)n-i
nvt = niet van toepassing

4.3 Resultaten
In tabel 4.i zien we dat de tuinhommel de meeste bloemen por u:.r afle;t

en de meeste planten per uur. De emiddelde afstand die eon homel of bij

hemelsbreed heëft fge1egd na een fouragertbcht van 100 bloemen, ligt
tussen de 4,9 en 12,3 meter en maximaal 25 meter. De Lemiddelde.. afstanden

tussen twee bloembezoeken zijn klein (tot 16,8 cm). De gemiddelde afstanden

tussen twee plantbezoeken zijn watgroter (tot 28,8 cm).



fig ii-. 1 Afstanden tussen twee bloemen bezocht door tuinhoonels in
percentages van het totaal aantal hezochte bloemen.

d afstand tussen tviee bloemen in cvi.
= aant1 bezoeken aan bloemen in percentaos van het totaal aantal

be zoeken

n (voortop) = 6 tuinhommels

n (top 11 tuinhommels

In fig. 4.i staan in staafcliagram::n cle anta11en bloembezoeken in percen-

tages van bet totaal .anta1 bezoeken uitgezet teen cie afstand tussen twee
bloembezoeken. De afstanclen zijn opgedeeld in Gatogorlen van 10 cm (op zeif—

betuiving na) t.w. : 0, 0< d 10, 10< d 20, 20< d 30 enz. d = afstand
tussen twee bloemhezoe:en in cm.

De vaarden in de figuur ziju de gemidde1de van de waarden per tuinhommel
voor de voortop— en toppopulatie.
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fig '+.2 Afotanden tusen twee planten besocht door tuinhommels in

percentages van het totaal aantal bezochte pianten.

d = afstanden tusen twee planten

= aantal bezoeken ann p1antri in percentages n.n het totani anntal

bezoeken.

n (voortop) = 6 tuinhommels; n (top) = 11 tuinhommels

De mest opvaliende verschillen tussen do tuinhom els in de voortop— en
toppou1atie zija:

— het hoge percentage zelfbestuiving ir de voortoppopulatie (44,6;) t.o.v.
het (trouwens ook hoge percentage zelfbestuiving in de toppopulatie
(29,82. Dit is signifikant verschillencl (P< 0,0).

— het hoge percentage hestuivngen in dc catogorie 0 K d 10cm in de top—
populatie t.o.v. do voortoppopulatie. Dit is des te opvallender sic we

de catogorie zeifhestuiving vie laten vaiLn, zodat ze te makert rrijgen
met do afstand tus:en iwee piantbezoeken (fig0 t .2)

\rat wel overeenkomt is dat 902 van de bestuivingen binnen de 0 cm vait
(vc.ortoppopuiatie 9 ,9 n toppopulatie 90 ,5%)
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+,1-t Discuscie
Drost et al (1982) vonden vor de vlie fsI;uic1en tusen tvioe bloembe—

zoelcen bij R.serotinus door hommels in 1931 vcrelijkbare vjaarclen
do tuinhommel vioog geiiidde].d 15,8 cm, de aarclhonmiel 14,1 cm en de akker—
hommel 19,3 cm tussen twee bloenibezoeken in. Het percentage zelhestui—
vig was resp0 30,7, 20,7 en 21,2% voor de tuin—, aarcl— en akkerhominel.

Verder was de tendens aanwezig dat in gebieden met lage dichtheden van

.serotinus (0—25 planten per m2) rne: zelfbestoven werd dan in gebieden

met hoge dichtheden (meer dan 100 planten per m2). De percentages waren

resp. 32,1 en 23,9 voor lage en hoge dichtheden. De dichtheden komen aardig

overeen met de dichtheclen gevonclen in een voortop— en toppopuiatie0

ilet poilentransport wordt echter niet allen bQpaald door de efotanden

die hommeis afleg;en tussen twee bloembezoel:en maar ook het pollenverlies

in afhankelijkheid van het aantai bloerien waarover het stüifmeel getrans—

porteerd wordt en door het vliegpatroon tijdens het foerageren.

Thomson et al (1982) vonden dat Bombus vaoans werksters die Aralia his—

pida bezochten hun pollen vrij snel verioren. J31j en experiment werden aan

homniels series van 4 — 5 bloeiassen aangeboden. De bloeias.:en hadden elk

20 met nektar verrijkte bloemri waarvan de heishoicken union verviijderd.

Van de eerst bezochte bloeias werden nile bloenien bestoven, van de tweode

bijna alle, van de derdë 'slechts' 60% en van dc viercid ongeveer 30%.

Ook bet gemiddeld aantal pollen per bloem nam drastisch af. Op de eerste

bloeias kwamen gemiddeld 70 pollen per bloem torecht, op de tweede blocias
30, op de derde 10 en op de vierde blooms I pollen per bloem.

Thomson en Plowright (i3o) vonden in een dergelijlz experiment bij door

honimels bostoven Erythronium americanum, Clintonia borealis en Diervilla

1 onicera dat er vrijwel geen pollen vordor dan 10—15 bloeen werden meege—
nomen. (maxiniaal 54 bloemen). Cok vonden ze dat bloemen verrijkt met nektar
meer pollen ontvingen dan niet verrijkto bloemon.

Als dit verha:l ook opgaat voor R.serotinus dan zal de maximale afstand
wanrover de pollen worden getransportoerci cmidcleld —10 meter bedragen.
In tabel 4.1 zion vie namelijl: dat de afgelegde afstand over honclerd bloemen
gemiddeid 1,9 tot 12,3 meter bedraegt.

Bovendien zou volgens Thomson et al (1982) hot grootste poilenverlies
wel eons tijd.ens do vlucht (door de vleugeibeweging) kunnen piaatsvinden,

Vliegpatronen tijdenm 1.et foeraeren iijkea afhan1:elij: to sun van
plaatselijhe onatandighcden als bi jvocrboold de nard van hot nangeboden
voodoo]. (nel:tar on/of tuifil) (Zimmerman 1932a) en do kans op anwesig—
lieid van bet voedsel (im erman 1982b). oeii jl:o vliegpntronen zij 'oijv.

— c onsistont korto afotanden vii een tu men lame blooi.ien ool: mm au bzoek
fl 21 )1 Oem v n m] ochic hvjoii 1; j I ( Zim1eronil 1 932: m b)



— afstnnen vii egen onio1e ord ovonroc31; ret ci C7n lit ei I Vnii oo

boocht e bloom (Zi eronfl 1 992n Thomon ot al. I 932

— aflegen van mm of moor vacte routes door hot void (Zinolerman 1932a,

Thomson et al 1

Volgens Zimmerman (1982h) vertonen hommels eon grote iJasticitoit in hun
foerageergedrag en zijn in staat onder eon grote scliakering van milieu—
faktoren efficient to foerageren.

De situatie in R.serotinus populaties is te complex orn eon hypothese op
to stellen voor ne meost via.rschijnlijke foerageerstrategie van cle hommels.
Immers R.serotinus bloemon produceren nektar n stuifmeel. Er zijn homm?ls
die alleen nektar verzameien, hommels die nnlleen stuifrneel verzamelen en
hommels die beiclen verzamelon (Drostet al. 1982). Drost et al 1982 geven
aan dat tuinhomoiels z,ich weilicht laten leiden door do kwaliteit van do

zopas hezochte bloom.

1+.5 Samenvatting
Do afstanden die tuinhomniels aflegden tus.:en t;ee bloembezoeken ann

serotinus waren relatief klein. 90% van close afstanden viel binnen de 30cm

in zowel de voortop— aim de toppopulatie von l. e:'otinus.
Het percentage bezoeken van tuinhoim.els ann bloemen direkt na eon bezoel:

aan een bloern van dezelfde plant (.:clfbestuiving) t.o.v. alle 'oezoelcen door

tuinhorn elm is hoog in heicle populaties. In do vortoppopulatie is dit per-

centage hoger (52�) dan in de toppopulatie (30%).

'-i-.C Suggesties vo-r verder onderzoek

— Er zou nagegnan nioeten wordon wat d.c foerageerstrategien zijn voor
do verschiiiencle so:nten homrnels in do R.csrotinus populaties.

— Er so': nagegamli mooten vjorden hoover pollen door hommels worden. neo—

;edraen vanaf do ocroprong van de ioie tot op bet punt dat d pollen
terecht komen op do stamper van eon bloem.
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lloofdstuk 5

Kunotmatige zeif— en kruisbe5tuivinge

5.1 Inleidig

Sperlich (1919, 1956) vond dat zelfbestuiving o den duur de voortplant—

ingscapaciteit van R.serotinus negatief beinvloedde. Ook ter Borg (1972)

vond aanwijzingen dat inteelt onegelmatigheden in de groei bij R.serotinus

veroorzaakt. Aim inteelt in het veld op grote scha'.1 voorkomt, zou dit

negatief voor de voortplantingscapaCiteit kunnen zijn. Dat kan echter alleen

aim inteelt niet siechts incidenteel tot vermindering van de voortplantings—

capaciteit van een R.serotinus individu leidt.

5.2 Materiaal en methode

Op 7 juni werd in de voortop— en toppopulatie een anntal bloemknoppen

van hun nog onrijpe meeldraden ontdaan (castratie). Per plant werden zoveel

mogeiijk bloemknoppen gecastreerd. Hierna wercien de bloemen geisoleerd van

mogelijke bestuivers door kooien (60x60x60 cm3) over de bloemen te plaatmen

en de kooien to omcpannen met vitrage. Op 9 en 10 juni werden deze bloemen

bestoven en wel I keer per dag tussen 9 en 12 uur s'rnorgens.

In de voortop— en toppopulatie werden /+0 bloemen beotoven met stuifmeel

afkomstig van de zelfde plant (zelfbestuiving), ± bloemen bestoven met

stuifmeel van de dichtstbijzijnde andere plant, ± LfO bloemen bestoven met

stuifmeel van planten ongeveer 20 meter verderop en ± /+0 bloenien van planten

van een ander (top)perceel maar onk ligend in Boobroek.

Stuifmeel' dat gebruikt werd voor zelfbestuiving en kruisbeotuiving met

de dichtstbijzijnde plant, werd verzameld door bloemen te pluklcen en do

meeldraen naar buiten te knijpen boven een vinger. Hot stuifnieel viel dan

op de vinger en kon dan met de vinger overgebracht worden naar de te bestni-

von stempels. Op deze manier kon good gezien worden of het stuifmeel door

de stempel werd opgepikt. De vinger werd na elk ebrui1c goed afgeveegd.

Stuifmeel voor de bestiivingen met planten 20 meter verderop en met plan—

ten nit ee:i nnder perceel werd verzameld door de benodigde bloemen nit te

knijpen boven eon schaaltje. In dit schaaltje koi het stuifmeel verzameld
op n piaats zich met elkar verrnengen. Ret c;tuifmeei werd ook met de
\ringer overgebracht.

Op 21 ju:ii werd in een ander voortopperceel oneveer 30 bloemen gecastreerd
en op 23 en 2/+ jni tus,en 9 en 11 uur s 'morgens per dag 6n Ic er zeifbe—
34c Tep.



Na 2- week viercien de zaaddozen verzaiiieid en hot aantal zaden per doos
getola. Na liet tellen wercien cia zaclen in potrischaaitjes uct filtroerpapier
(nat emaakt met gedestilleerd water) te kiemen gelegd in een koelkast
(5°c, 12 uor licht en 12 donker)0 Het filtreerpapiertje en de zaden werden
vochtig gehouden met gedestil1eeid water. Elke maandag en donderdag (na de

eerstc kieming ongeveer 2 maanden na inzetten) v.rerd het aantal Nekiemde zaclen

geteld totdat 2 weken lang geen zaden meer bijkienden.

Bet was tevens de bedoeling om in de zomer van 1982 in de experimentele

tuin v-an het laboratorium voor plantenoecologie te Haren een zelfde reeks

van bestuivingen nit te voeren. Bet plan ytas om planten R.serotinus op te

kweken uit zaad van een voortop— en toppopulatie bij n bepaalde gastheer

en de 'oloemen van iLserotinus kunstmatig te zel±'bestuiven en te kruisbestui—

yen met planten uit de zelfde populatie en de andere pLpulatie. Dit experi-

ment vond niet plaats vanwege groto. tegenslagen, Vermoedelijk was hier het

uitzonderlijke hete weer in het kiemplantstadium debet aan.

5. Resultaten
Zie tabel 5.1 en 5.2. Er1jkt eon negatiel' verhandtebestaan tussen

de afstand viaarover de bestuivingen plaatsvonden en de zaadproduktie per

doos voor zowel de voortop— als de toppopulatie. Echter alleen de waarden

voor de bectuiving met planten nit een anclore toppopulatie verchi1t

signifikant met de ander waarden. Kruis— en zelfbestuivingen binnen een

perceel levercien vrijwel geon signifikante vercchillen op.
Verder valt op dat de voortoppopulatie B signifikant minder zaden per

dons opleverd bij zelfbestuiving dan voortoppopulatie A en de toppopulatie.
Dc voortoppopulatie A produceort in een aantal gevalien signifikant

moor zoden per doos dan de toppopulatie. iij hostuiving met stuifmeel van
planten nit eon andere toppopuatie produce rt ce voortoppopulatie A bijun
evenveol zaden per doos am dc toppopulabie.

De conciusies zijn:

— nit cie verzarnelcie geevens blijkt niet dot inteelt eon neotieve in—
vioed heeft op do zandprocluktie.

— het lijkt or op dat do verochilien in zandprocluktie tucson top— en
voortoppopulatie niet optreden door kvialiteitsvercchiilen vnn de to
hectuiven p1an;on moor corder door kv,aiiteitc;vercchiilen van hot
stui fme ol.



1 VoortopopU1atie A

Proef alle dozen

I
z/d 6

n-i

a 4,5 36

b 7,5 3,8 33

c 6,5 4,1 3
d 3,6 3,7 25

VoortoppOPUlatie B

Toppopulati

a 5,9

b 4,6

a 5,1

alle dozen

— no

- no en 0

z/d

0n-i
n

a

b

C

d

—— —— ———

— no

z/d 1n-1332
8,5 2,6 29

7,1 3,8 34

40 3,7 22

— no en 0

z/d
6n-1

9,1 3,8 30

8,5 2,6 29

7,6 3,5 32

4,2 3,721

3,2 25

2,7 20

3,0 17

+,3 3,1 15143 3,1 1:5

4,1 31 6,8 3,6 27 7,4

3,5 26 5,5 3,2 22 6,0

3,3 19 5,7 3,0 17 5,7

ci 2,2 3,0 27 4,6 2,8 13 4,6 2,8 13

Tabel 5.1 ZaadprodUktie na kunstmatige zeif— en ujsbestUiViflgen.

alle dozen gehruikt voor de berekeningen

= niet_ontwikkelcle zaaddozen niet meegerekend

niet_ontwilckelde zaaddozefl en zaacldozen zonder zacen

niet megerekend
= gemiddeld aantal zaden per doos
= gdaardafvji3lng (n-I vrijheidsgraden)

= aantal dozen

= 2x zelfbestovefl
= 2x kruisbestOVen met stuifmeel van de dlchtstbijzijnde plant

= 2x kruisbestovefl met stuifmeel van planten op 20 meter afstand

= 2x kruisbeStOvefl met stuifmeel van planten ult een ander

perceel (toppopulatic).
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Tabel 5.2 tudent—t t.',eo steekproeven

btuctont—t

ccii
d o zen

toctr:; voor dc v;accrdcn

—no

-o
— no

nit nbe1 5 1

d1i1ifi1:flfltiO
nile
dozen no

-0
—no

voortop A

t a-h
t

a—c

t
a-d

tb-c

tbd
t c-d
top

t.a-b

a—c

ta-d
tb-c

tbd
t c-d

voortop A—B

t
a-a

voortop A — top

t a-a
t b-b
t

c—c

tdd
voortop P — top

t
a—n

0,10 0,00 0,70 — - -

• 1,09 1,'-l-O 1,62 — — —

3,66 3,99 '-i-,58 +++++ +++÷± ÷++÷+

1,05 i,68 1,13 — + —

3,91 5,10 5,69 +++++ +++++ ++++÷

2,8+ 3,01 3,38 ++÷ ±+÷ ÷+÷+

1,27 1,32 1,56 — — -

0,72 1,05 1,73 — — +

3,87 1,93 2,67 ÷÷+++ ± ÷+

—0,39 —0,20 0,32 — — -

2,68 0,8/+ 1,/+3 +++ —

3,10 1,02 1,02 +++ —

1+,02 3,38 /+,23 ++÷++ ++++ +++÷+

1,61 1,63 1,71-f — — +

3,01

1,29

3,69

1,32

3,26 ++÷

1,99 -

÷++++

-

÷+÷

÷

1,50 -0,50 -0,55 --

-2,63 -2,26 -3,00 ±+ ++ +++

— = niet signifikant vorschillend
+ cignifikant verc1iiiiend 2<0,05
++ = signifilcnnt verccchiilend 2<0,01
+±+ zigni fikant verschili end P<0 ,005
++±+ nLgnifikant vorachiliend 2<0,001

= cignifikant veracliiilencl 2<0, 0fl0



Uit de resultaten van do kiemproeven (tabel 5.3 en figuur 5.1 en 2) valt

niot af to leidon dat or enig verb.:ind bestat tussen de afstanden war—
over do bestuivingen piaatsvonden en do kieming van do zaclon wat hetreft
kiemsnelhoid. en kienings3-ercentgs.
fiat wel opvalt is dat zaden nit do vo rtoppopulH ti gorniddeld beter kiemden
(94,7) (3-an do :aden uit do to popitio (85, 0 en bovE-n(ien sui±de1d

zo' i 1 clagon cerder i oir on dan do t:len uit Is ts f;o put

10 km

io% k.
25%

50%

75%

Tabel 5.3 Enige rosultaten van kierningen van zaden verkregen na kunotma—

tige
Voortoppopulatie Toppopulatie

aantal weken

a b c d tot

9- 16-i 18* 18 9*

17 18 20 19* 18

18* 18* 20* 19* 19-*

19* 19 22* 20 20*

22 22- 28* 22- 22-

aantal weken

a b c d tot

9-* 9 9 13 9

16 17 15 17 16*

18 18* 17 18 18

I 1'92
20

1
20-2

22

112
19*

1192

20

101'12

21

na

'I

I'

tot km 97,1 91,7 9 51 9 0 947 86,1 86,6 72,7 89,780
g 1,3 44 1,3 2,0 2,3 6,9 8 7,9 6,9 7,8

s 1,7 .9 6 0 30 6,9 3,7 13,5 3,4 7,2

n 239 229 223 101 792 144 82 89 58 373

a = zaden verkregen na kunetmatige zeiftestuiving

b zad.en verkrogen na bestuiving met buurplanten

o = zad.en verkregen na bestuivj.ng met planten op 20 meter afstand

d zaden verkregen na bestuiving met planten uit een ander porceel

tot = alle zaden verkregen na kunstmatige bestuiving uit voortop— of

toppopulatie

km = eerste zaden gekiemd na x weken

io% k. na etc = 10% van de zadon gekiemd na x weken

tot % Ian = maximale percentage kieming (na 28* wekon)

g = peroentage op hot oog gezond. zaad, echter niet gekiomd.

/0 s = percentage slocht (zwart,versohimrneld. zaad)

n = aantal zaden
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5.1F Dimcusie

Droot et ml (1982) ver1reen in 1981 bij eon zelfde .roef uii;evoerd

in cle toppopulatie (Iercoei 2323) een hool. nuder ujt:oomt. ij vonden

1,8 zaden ier doom bij zelfbemtuiving, 1 ,) zaden per doom bij bestuiving
met do dichtbijzijnde plant, 1,9 zaden per doom bij bestuiving met plan
ten 20 meter van de te bestuiven piant en 3,2 zaden per doom bij bestui—
ving met planten uit een ander perceel. De bostuiving met planten ult een
ander perceel leverde signifikant meer zarlen per doom op dan de bestui—
vingen binnen e toppopulatie.

De resultaten van cut jaar lijken betrouwbaarder dan de resultaten van
Drost et al (1982) omdat het nantal zaden per doom hoger is dan yang mar
en zelfo in de buirt komt van de gemidcieldo za'.dproduktie per doom bij
open bestuiving (hfdst, 2.3). Dc remultaten van vorig jaar kwamen niet in
de buart van de zaadproduktie bij open bestuiving.

Dit is misschion veoorzaa1ct doordat de proevon dit jaar door een en

dezelfde persoon zijn uitgovoerd en vonig ja:r door drie personen (waar—

onder schrijver dezes).

Bovendien is de bestuiving met planten ult eon ander perceel vonig jaar
d oor een persoon uitgevoerd en de andere cinie bestuivingen door de twee

andere permonen, waardoer verschil in behandeling bet verochil in resul—

taten zou kunnen hebben veroorzaakt0

De kiemproeven lieten zion dat de maclen uit d.e toppopulatie gemiddeld.

sleohter en later kiemd.en dan cle maclen uit de voortoppopulatie. Dat de

maclen ult de toppopulatie zon 10 dagen later kiemden komt overeen met

hot bloeivenloop van do toppopulatie (hfdst 2.2). Ook do top van de bloei

van de toppopulatie viol 10 dagen later clan do top van de blool van d

toppopulati. Aim deze kieming mn bloeivenloop van. eon toppopulatie elk

ar steeds verder naar later in hot seizoen versohuiven, zou dc concur—

rentimpositie (bijv. wat betreft iioht) van R.serotinus to.v. do rest van

do vegetatie kunen verslcohteren,



5.5 Samenvatting
flit kunstmatige bestuivingsproevefl in de voortop— en toppopulatie is

gebleken dat zelfbestuiving gemidcleld mer zaclen per doom oplevercie dan

de kruisbestuivingen. Dit verschilde echter niet signifikant met kruisbe—

stuivingen met stuifmeel van een buurplcnt of met kruisbestuiving met

stuifmeel van planten 20 meter verierop in hetzeifde perceel. Zelfbestui—

ving verschilde wel signifikant met kruisbestuiving met mtuifmeel van

planten uit cen ander (top)perceel.

Uit de bestuivingsproevefl bleek vercier dat cle zaadproduktie per doom als

gevoig van kunstmatige bestuiving in de voortoppopulatie signifikant hoger

was dan in de toppopulatie, behalve in heb geval van kruisbestu.iving met

stuifmeel van planten nit een ander (top)perceel (in het laatste geval
za:dproduktie ongeveer gelijk).

.6 Suggesties voor verder ondorsoek

— }Iet effekt van hybridisatie op kunstmatige zeif— en kruisbestuiving zou

nagegaan mooten worden.

— De proeven zouden herhaalcl rnoeten worden oncler gecontroleerde omstandig—

heden in een proeftuin of has.



Ifoofdstuk 6

Zanproduktie on gastheor

6.1 Inleiding
Er zijn vele moge:.ijke faktoren die de zaadproc3.uktie en kiemkrac1at

van het zand bij 2.serotinus kunnen beinvioeden. Inteelt is slechts 6n

van die rnoge1ike faktoren. Aim biijkt dat inteelt een zekere invioed

heeft op die zaadproduktie en kiemkracht is het beianrijk te weten hoe

groot de invloec9. van inteelt kan zijn ten opzichte van andere faktoren.

Dit is nodig om een schatting te kunnen geven van de beiangrijkheid

van inteelt voor de populatiedynamica van R.serotinus.
Omdat gebleken is dat de soort gastheer van grote invioed Ican Zijfl 01)

de groei van R.serotinus (de Huilu 1981, rouvier 1982) is gekeken naar de
irivioed van do soort ;astheor o de za:dproduktie en kiernkracht vn zaden
bij fl.serotinus.

6.2 Nateriaai en rnethode
In do proeftuin van het laboratoriuni van pLantenoecoiogie wer.cn an

drietal soorten gastheren tegelijkertijd opgekvjeekt onder zo geiijk moge—

iijke conclities. De gastheren waren Loliurn perenne, Holcus lanatus en

Anthoxanthum odoratum mm of meer bekend als resp. goede, sleôhte en

middeirnatige gastheren. Ondertussen werden zaden van eon P.serotinus popu-

latie nit .3malbroek gestratificeerd in petrischaaitjes met een met E.1ua—

dest bevochtigd fiitreerpapiertje in eon koelkast net temperatuur 5°C.

Nadat rio zaden an ongeveer 2 maanden waren ontkiemd, werden zij IJIj de
gastheren gepoot.

De hecloeling was om tijdens bet bloeistadiuni van R.serotinus een aantai
bestuivingen nit te vooren. 50 bloenien van plartten opgekvec1z1; hij L.perenne,
50 bloemen van ianten opgokwekt hij H.anats en 50 bloemon van pianten
opekweekt bij A.odoraturn zouden wordea. bostoven met atuifmeei van planten
opgekvieekt hi j L. pereniLe. Tevens zouden 50 bloernen van pianten Opgekweekt
bij L.perenie worden bestoven met stuifmeoi ien planten opgokweekt bij
H.ianatus en 50 bloemen van planten opgokweekt bij L...peren e ret stuifmeel
van pianten opgekweekt bij A. odoratun. iiierna zoucien do zade:' or d cs
vorcien geteid on de kiemkracht van de zaden beaa1d docr dozen te strati—
ficeron (zie boven)



(.3 Reuitatefl
Oric1nt do k±eml)lant,erl van R. sorot,1n1u3 vrijwel oui1 van allen cle hi te

in lull overleefden konden de lJroovell dit jar gec.n doorarig vinden0



POILENTRANSPORT DOOR DIERTN EN DE) OONSUINTIES DARVAN VOOR POPULATIES

VAN FLANTEN.

1 . Inleiding
DIt hoofd.stuk is bedoeld toronclersteuning van hot ond.erzook naar d.e invloecl

van inteelt bij R.serotinus populaties, zoals beschreven in d.it d.octoraal—

verslag. De voorwaarden voor het voorkomen van inteelt zijn isolatie van d.c

populaties en eon geringe gene—flow in cle vorm van pollen en zaidversprei—

ding (Goplen et al 1972, Grant 1980, Levin en Kerster 1969, Pope en Bond.

1975, Price en Waser 1982, Schaal 1974 en 1975).

In d.it hoofdstuk zal hot voornamelijk gaan over de pollenierspreidi.ng door

dieren (vooral vogels, vleermuizen, bijen en vlirid.ers), afhankelijk van hot

fourageerged.rag van d.ieren, en de consequenties voor populaties van planten,

aismede d.e door de planten gevolgde strategie. Hot zal vooral gaan om planten

die afhankelijk zijn van de bostuiving door dieren voor d.e zaad.produktie.

2, Pollenverspreiding

We zullen in eerste instantio ingaan op hot fourageergedrag van de bostuivers,

ton tweedo op do carry—over van de pollen en vorvolgens gaan we in op do

consequenties hiervan op de pollenveroproiding.

2.1 Fouragoergod.rag

Fourageergedrag is goricht of officintie, d.w.z. de fourageerstrategie is

zodanig dat zoveel mogelijk stuifmeel en/of nektar word.t verzameld .tegen

laag mogelijke energiekosten (Pyke 1978 en 1979, Waddington en Holden 1979).

Dit gaat echter niet altijd. op. Schmitt (1979) toondo aan dat vlinders,tijclens

het fourageren op eon aantal Seneciosoorten, grotore afstandon aflegden

tussen de bezoekon aan een bloem dan d.c op dezelfde planten fouragercnd.e

homrnels. Vermoodelijk waren deze vlinders tevens op zoek naar een partner.

In vole gevallen is or sprake van eon zogenaamde co—evolutio tussen plant

en bestuiver, d.w.z. dat do bloemvorm zodanig is dat d.c bloom slechts door

n of enke].e soorton bestuivers efficient kan wordon bostoven, En andersom,

dat een bepaaldo soort bestuiver slechts n of enkole soorten bloemen of

bloemvormon kan bezoeken on bestuiven (soortspeoificiteit; Grant 1949,

Morse 1979, Pleasants 1980, Price en Wasor 1982, Wasor en Price 1981,

Wahion 1978, Hoinrioh 1976).

Verc}.er vormt eon individuolo bestuivor vaak eon zoekbeold van n socrt

bloom met eon hoge beloning (stuifmeel en/of nektar). In n fourageer—

vlucht wordt dan ook vaa slochts n hlo3rnvorlrl bezooht, terwiji eon andere



soort met een even grole of zolfs grotre beloning wordt vermeden. Een

voorijeeld hiervan is dat hommels ue enkele aibinoplanten van do normaal

blauwe Delphinium nelsonhi vermeden, terwij]. do norjnale planton wel goed

werden bezocht. Doze albinoplant en produceerden net zoveel nektar ale

do normale planten (bloemconstantie; Grant 1949, Waser en Price 1981,

Heinrich 1976, Waddington en Holden 1979).

Vele soorten bestuivers (bijvoorbeeld vogels en bijen) bezoeken sieohts eon

bepaald gebied, bijvoorbeeld vanwege do gebondenheid. aan een nest van

vole bijen en vogelsoorten (Heinrich 1976, Kpyl 1978),of een bepaalde

hoogte boven het aardopperVlak (Frankie e Ooville 1979).

Grote aantallen bloemen zijn attractief voor bestuivers (Augspurger 1980,

Frankie et al 1976, Sazirna en Sazima 1977, Silander 1978, Stephenson 1982,

Thomson et al 1982, Waddington 1976).

Om zo mm mogelijk energie kwijt to raken aan het fourageren worden do af—

stand.en tussen twee bloembezoeken en plantbezoekefl zo kort mogelijk gehouden

(Antifinger 1982, AugSPUrgeT 1980, Lovin en Kerster 1969, Price en Waser

1979, Schmitt 1980, Thomson et al 1982, Zimrnermann 1982a en b). Vaak is or

een omgekeerde evenredigheid. tussen de grootte van de beloning en de afstand

die vervolgenS wordt gev1oen. Na een niet belonende bloem wordt vaak een

grotere afstand geviogen dan na een belonende bloem (Heinrich 1979, Thomson

et al 1982, Waddington 1981, Zimmerman 1982a). In enkele gevailen, alS het

onderzoek of eon bloem belonend.iS of niet zeer weinig energie kost zoals

bijvoorbeeld- bi.j d.e door hommels bezochte Potentilla gracilis, bestaat doze

relatie tussen beloning en vliegafstand niet en vliegt do bestuiver altijd.

zo kort mogelijke afstandefl (Zimmerman 1982a en b, Heinrich 1979). De dicht—

held in lanton en bloemen per meter2 heeft een groto invloed op d.c afetan—

den die do bestuivers afleggen tussen bloemen en planten. Eon hogere d±oht—

heid betekent kortere afetanden (Levin en Kerster 1969, Waddingtofl 1979).

Orn to voorkomen dat pas bezochte en due lege bloemen weer bezocht worden

viiegen vole bestuivers in een bepaalde richting door hot void (Zimmerman

1982a, Waddington 1979, Levin ot al 1971, Heinrich 1979. Bovenl3.ien kan corns

aan de bloem hij hot aanvliegefl gezien worden oi en bloom pas bozocht is of

nhet. Bij Potentifla gracilis clot een bovon eon bloom vliegende hominel waar—

sohjnlijk aan do hovolhOld besohikbaar stuhfrneei of on bloom pas bozocht

is of niet (Zimmerman 1982b). Van bijen en hommeis be hot bekend,dat zo op

belonende bloernen een ohernisohe merkstof kunoen achtorlaten (Cameron 1981).

Traplinhng (vorming van vaste routes lange herkenbare puiiten in hot foura—

geergebiod) is eon andero vorm van fouragere.fl ter vorhoging v.n de efficionthe

van hot fourageren. Dezo vorm van Thuragerofl is vooral van helang als ht



rr, t nfl nri .1 hoogholonn'7n lnten 1'ie godurencle lange tijd bloeien.
Voorbeelden ijn Aralia hispida, Delphinium nelsonli en Aconitum napellus

(Thomson et al 1982, 1-Teinrich 1976).
In eon aantal gevallen passen bestuivers bij eon hezoek aan eon llooiwijze
waar do positie van do bloom hepalend is voor de hoeveelheid. noktar in do

bloern, eon taktiek toe die hun zo veel mogelijk nektar oplevert tegen zo laag

mogelijke energie kosten0 Als bijvoorbeeld in een bloeiwijze als die van Aconi—

turn de hoeveelheid nektar per bloem naar boven toe afneomt, beginnen de be—

zoekers (hommels) onderaan en werken de bloeias naLr boven toe af (Pyke 1978

en 1979, Heinrich 1979).

2.2 Pollencarry—over

Do pollencarry—over wordt onder andere bepaald door de hoeveelheid pollen die

eon bestuiver moo Ican nemen (Kendall en Solomon 1973) en de grootte van het

verlies van pollen die niet op d.c stempel terecht kornen. Paktoren die de pci—

lencarry—over kunnen beinvioedon zijn do hoeveeiheid nektar die eon bloem op—

levort en do hoeveeiheid. stuifmeel. Als een bloom veel nektar opievert, word.t

er moor tijd aan de bloem besteed
, waardoor or meer pollen wordon opgepikt

(Viathiington 1981) of worcien afgezet (Thomson en Plowright 1980). Bovenclion

kan do poiloncarry—over worden verminulerd ale eon bestuivor bij elk bezoek ann

eon bloom nieuvi stuifmeel ontvangt, doorciat het oudero stuifmeel afgedekt

wordt of verc1un. door hot niouwere stuifmeol (Price en Waser 1982).

Tot op heden is gevonden dat do pollencarry—over gering is. Do meeste pollen

komen bij do eerstvolgende bloemon (Thomson en Plowright 1980) of blooiassen

(Thomson et al 1982) toreoht.

2.3 Samenvatting pollentransport

Hot gedrag van de bestuivers s or voornamelijk op gerioht om zo efficient mo—

gelijk to fourageron. Dit houcit in, dat een soort bestuiver vaak sleohts enkele

"bruikbar&' (dit is: handelbare en belonende) plantensoorten bozoekt, dat mae—

saal hloeiend.e planton do voorkeur genieten en dat d.c afstanden tusen tvee

bloembezoeken en planthezoeken zo kort mogelijk worden gehoudon.

Dit samengevoegd. met do geringe poilenoarry—over houdt in, dat in de meeste

gevallen do pollenverspreiding beperkt is, dat wil zeggon: binnen n soon

plant en "binnon een klein opperviak.

3 Dc cons equenties -v-oar populaties van plant en

Do conseojnties voor populaties van planten zijn van diverse aard. Verschil-

lende soorten planten met eon zelfde bloernvorm worden vaak bezocht door do---

zelfde soorten bestuivers, Als doze plantansoorten in dezelfds tiJd. blooien
en op clezolfdo pints vuonicomen ve-rtonen vole bestuivers echter eon vo-rkour

voor een bepaalcie so rt plant (bloemoonstantie). Om cLeze competitie 0111 1)0—



stuivers te voorkomen treed.t or in eon aantal gevalien scheiding in cle blooi—
tid op (Pleasants 1980, Lack 1976).

Orn voidoonde bestuivers aan to trekken ican het van lelang zijn cm met groto

aantallen tegelijk te bloeien (Augspurger 1980, Silander 1978, Stephenson 1982).

Het nadeel van met grote aantallen bloemen per plant tegelijk te bloeien is

dat hot aandeel zelfbestuivingen t.o.v. kruisbestuiving groot is (Augspurger

1980). Vooral voor plantenmet een self—inoornpatibjljtejtssysteem kan hot nadeel

groot ijn. Een lange levenctuur van bijvoorbeeld. bomen en struiken heft dit na—

deel geheel of gedeeltelijk op. (Solbrig 1976). Ook kan een geringe afstand

to-t eon ander individu van belang zijn. Augspurger (1980) toonde aan dat indi-

viduen van een tropiecho struik (Hybanthus prunifolius) een grotere zaadpro—

duktie vertoonden ind.ien ze dioht bij elkaar stonclen dan wanneer ze verder van

elkaar verwijderd waren.

Een lange levensd.uur van het pollenmateriaa]. lijkt ook het aantal kruisbestul—

vingen te bevord.eren (Franki.e et al 1976). Een and.ere manier om kruisbestuj—

ving te bevorderen is d.e nektarproduktie te laten variren over een blocias,

zoals bijvoorbeeld bij Aconitum (monnikskap) waar cle onderste bloemen met rijpe

stempels de meeste nektar produoeren en do bovenste bloemen met nip stuif—

meel de minste nektar. Een bestuiver die efficient wil fourageren begint on—

deraan en werkt naar boven toe. Dit gebeurt dan meestal ook (Pyke 1978 en

1979). Z.elfbestuiving treedt dan nauwelijks op.

Aan de andere kant kan hybriclisatie tussen twee plantensoorten met normaal

dezelfde bloemvormen worden voorkomen op plaatsen waar beide soorten voor—

komen en tegelijk bloelen door microevolutie van n van beide soorten naar

and.er bloemvormen waard.oor mechanisohe isolatie kan optreden, Een voorbeeld

hiervan is een tweetal Solanum soorten met een zelfde bloemvorm en —grootte

en bloeiperiode. Whalen (1978) nam waar dat op plaatsen waar beide soorten

voorkwamen, &n van de twee soorten veel kleinere bloemen dan normaal had.

Hierdoor. konden de grotere bestuivers alleen de grotere bloemen bestuiven en

do kielnere bestuivers alleen de kleinere bloemen.

Zeldzame plantensoorten kunnenhun geringe aantrekkingskracht verhogen door

eon verhoogde bloemproduktie of nektarprod.uktie (P2easants 1980).

Een geringe pollenverspreiding heeft tot gevoig dat in het algemeen populaties

van planten van elkaar geisoleerd zijn. Hoe groter de afstand tussen populaties

hoe groter do mate van isolatie (Goplen ot al 1972, Pope on Bond 1975).

And.ere aantrekkelijke voed.selbronnen voor bestuivers tussen do populaties

bewerkstelligen een nog grotere isolatie tussen do populaties (Gopien et al

1972). Bovendien betekent eon geringe pollenverspreiding tussen do populatios

nog niet dat deze verspreidin van genetioch materiaal effectief is omdat

selectie ten voordele van hot geirnmigreeriie onetisoh inateriani eon langdurie
jcrestjo is (Grant 1980).
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kwestie is0 D.w,z, dat bj irnrnigratie van een kielne hoeveelhejd genotisoh

ma-beriaal afkomstig van populatie nr 2 in populatie nr 2 het vele generaties

duurt voordat het geintroduoeerde genotisoh materiaal voldoende frekwent

voorkomt om een kleine kans te hebhen zich te verspreiden naar populatie nr 3
(Grant 1980).

Door deze isolatie tussen de populaties is differentiatie mogelijk (aanpassing

aan do plaatselijke omstandigheden). Dit wil eohter nog niet zeggen dat dif—

ferentiatie altpd optreedt. De vaak optredende homogeniteit van eon soort

wordt meestal veroorzaakt door de groei van eon soort (Grant 1980).

Geringe pollenverspreiding tesamen met •en geringe zaadverspreiding maakt

nichedifferentiatie binnen een populatie mogelijk, bijvoorbeeld langs eon micro—

gradient (Antifinger 1982, Levin en Kerster 1969, Sohaal 1974 en 1975). Deze

niohedifferentiatie treedt niet altijd. op omdat d.eze differentiatie tijd nodig
heeft (Antifinger 1982). Eon hoge dichtheid van planten maakt niched.ifferen—

tiatie beter mogelijk (Levin en Kerster 1969).

Samenvattend lijkt het er op dat do populaties van planten zich goed "aanpas

sen aan het redelijk constante, OP efficientie gerichte gedrag van de bestui—

vers. Voorbeelden zijn o.a. versohuiving in de bloeiperiode waardoor competi—

tie met andere plantensoorten om bestuivers wordt voorkomen, niodificatie

van bloemvormen waardoor hybridisatie met andere plantensoorten met normaal

gesproken eon zelfde bloemvorm wordt voorkomen, systemen waardoor zeJ.fbestui—

ving wordt voorkomon, systemen waardoor bij seif—incompatibiele planten do

kruisbestuiving wordt bevorder&. Vermoodelijk zijn er veel meer van dergelijke

"aanpassingen" te vinden van planten aan de bestuivers maar ook uitoraad

van bestuivers aan planten.

De geringe pollenverspreiding heeft tot gevoig dat doze "aanpassingen" door

planten aa.n bestuivers maar ook aan anclere omstandigheden mogelijk zijn. Boven—

dien maakt do geringe pollenverspreiding tesamen met eon geringe zaadversprei—

ding (tesamen de gene—flow) niohedifferentiatie binnen populatia mcgelijk.
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