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Samenvatting
Soortenrijke graslanden, zoals blauwgraslanden, worden over het algemeen gekenmerkt door
lage concentraties van nutriënten (met name N en P). Door een verhoogde beschikbaarheid
van deze nutrienten worden veel graslanden tegenwoordig gedomineerd door slechts enkele
snel groeiende soorten.
In blauwgraslanden (Cirsio Molinietum) wordt de groei van de vegetatie gelimiteerd door
fosfaat. Vermindering van de fosfaatbeschikbaarheid is daardoor de sneiste mamer om de

biomassaproductie van de vegetatie te verlagen zodat er relatief betere groeicondities
ontstaan voor zeldzame, langzaam groeiende soorten.

De beschikbaarheid van fosfaat wordt in zure gronden vooral bepaald door fixatie van
fosfaat aan ijzer. Onder bepaalde hydrologische condities kunnen hoge ijzerconcentraties
leiden tot een sterk verminderde beschikbaarheid van fosfaat.
In dit rapport wordt het effect beschreven van een verhoging van de ijzerconcentratie in de
grond op de fosfaatbeschikbaarheid en op de plantengroei in een blauwgrasland. IJzer is
toegediend in een potproef met individuele planten van 4 soorten. Daarnaast zijn intacte
zoden (met en zonder vegetatie) begoten met ijzerrijk water.

In de potproef leidde ijzer toevoeging aan aerobe veengrond tot een afname van de P
beschikbaarheid. Dit in tegenstelling tot vernatte (anaerobe) veengrond waar ijzertoevoeging

niet leidde tot een verlaging van de P beschikbaarheid. De vernauing zeif leidde tot een
toename van de P beschikbaarheid ten opzichte van de aerobe veengrond.
Zeldzame soorten van natte, P-arme bodems (Carex hostiana en Valeriana dioica) werden
door hoge ijzerconcentraties minder in hun groei gerernd dan de meer productieve soorten
Agrostis canina en Holcus lanatus. Ijzertoevoeging leidt dus tot relatief betere groeicondities
voor deze zeldzamere soorten ten opzichte van algemenere soorten van voedselrijkere
bodems. Dit verschil was onder natte omstandigheden groter dan onder droge
oiflstandigheden.

Bij de groeiremming Iijken zowel P-limitatie (P-fixatie door ijzer), als ijzertoxiciteit een rol
te spelen. Onder natte omstandigheden nam de invloed van ijzertoxiciteit waarschijnlijk toe.

In de intacte zoden leidde de omringende vegetatie tot een sterk verlaging van de
concentratie aan ijzerionen. Waarschijnlijk reduceert de vegetatie het effect van ijzer door
immobilisatie en/of opname van ijzer.
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Summary
Species-rich grasslands are usually characterised by a low availability of nutrients (especially

N and P). Due to an increase in the availability of these nutrients many graslands are
nowadays dominated by only a few fast growing species.
In Cirsio molinietwn communities the biomass production of the vegetation is limited by P.
Reduction of the availability of this limiting nutrient will be the quickest way to decrease
the biomass production, which probably leads to relatively better groth conditions for rare,
slow growing species.
In acid soils the phosphate availability is mainly determined by iron. Due to adsorption of
phosphate iron-rich soils can have a very low P availability.
In this publication the effect of iron on the availability of P and the plant growth is described
for peat soils from a Cirsio Molinietum. This was done in a pot experiment with individual
plants of 4 species. In another experiment intact sods (with and without vegetation) were
percolated with iron rich water.
In aerobic peat soil addition of iron leads to a decrease in the P availability. In contrast iron
addition to rewetted (anaerobic) soil does not lead to a lower P availability. Reweuing on
its self caused an increase in the P availability.

Rare species of wet, P poor soils (Carex hostiana en Valeriana dioica) were less inhibited
by iron in their biomass production as compared to the more productive species Agrostis
canina en Holcus lanarus. Iron addition thus leads to relatively better growth conditions for
these rare species. This difference became more clear under wet conditions.
Both P-limitation (P fixation by iron) and iron toxicity seem to play a role in the growth
inhibition. Under wet conditions the relative influence of iron toxicity seems to increase.
In the intact sods the surrounding vegetation leads to a strong decrease in the concentration
of free Fe. The vegetation probably reduced the effect of iron due to immobilisation and/or
uptake of iron.
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Inleiding

Kader: regeneratie soortenrijke graslanden op verdroogde veengrond
Graslanden herbergen de hoogste rijkdom aan plantensoorten wanneer de beschikbaarheid
van de nutrienten N en P laag is (o.a. Grime, 1979 en Tilman, 1982). De plantengroei van
de vegetatie wordt dan door N en/of P en soms ook door K gelimiteerd. Een lage nutrienten
beschikbaarheid is in het voordeel van soorten met een relatief lage groeisnelheid (Grime
& Hunt, 1975). Wanneer de nutriëntenbeschikbaarheid hoger is, gaan enkele snel groeiende
soorten de vegetatie domineren ten koste van de langzamer groeiende soorten.

Een factor die een belangrijke invloed heeft op de nutriënten beschikbaarheid is de
hydrologie. Bij een hoge grondwaterstand, wordt de mineralisatie vertraagd, zodat de
turnover van organische N en P langer wordt. Door verlaging van de grondwaterstand in
grote delen van Nederland is bij veel veenbodems de bovenlaag verdroogd. Deze verdroging
leidt tot verandering van de veenstructuur, verzuring en eutrofieering. Doordat zuurstof het
veen kan binnendringen neemt de mineralisatie van het organisch materiaal in het veen sterk
toe en komt er veel N en P vrij.
Daarnaast speelt de kwaliteit van het bodemwater een belangrijke rol. Calcium en vooral
ijzer kunnen een aanzienlijk deel van de anorganische P binden, zodat een verminderde
invloed van grondwater kan leiden tot een toename van de P beschikbaarheid.

In verdroogde natuurgebieden op veengrond richt het herstelbeheer zich vaak op een
verhoging van de grondwaterstand. Pas als de hydrologische randvoorwaarden goed zijn,
kunnen verschralende beheersmaatregelen op veenbodems zinvol zijn.
Aangezien de structuur en de samenstelling van het veen onomkeerbaar zijn veranderd, is
het nog met goed bekend in hoeverre de oorspronkelijke, lage nutrientenbeschikbaarheid
weer te herstellen is.
Om dit te onderzoeken is er bij de RUG een project gestart naar het effect van vernatting
van veengronden op de nutrientenbeschikbaarheid en op de groeicondities van relatief
zeldzame soorten van natte milieus. Dit wordt onderzocht in diverse vegetatie types.
Dit rapport gaat in op de rol van ijzer in de fosfaat dynamiek in de veenbodem van een
blauwgrasland.
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Blauwslandvegetaties
Eén van de vegetaties waar het effect van vernatting onderzocht wordt is een blauwgrasland
(Cirsio-Molinietum) in de Wyldlännen in het natuurreservaat De Oude Venen (Eernewoude,
Friesland). Cirsio-Molinietum vegetaties komen voor op natte, venige bodems. De
waterstand fluctueert en komt periodiek ('s winters) tot bij of viak boven maaiveld (Westhoff
& den Held, 1969 en Grootjans & ten Klooster, 1980). De beschikbaarheid van N, P en K
is laag zodat de vegetatie laagproductief is, met een vrij hoge soortenrijkdom.
Blauwgraslanden behoren tot de meest bedreigde vegetatietypes van Europa (Weeda, 1993).
Door verdroging, het inlaten van vervuild oppervlaktewater en door de hoge stikstofdepositie
is de hoeveelheid voor planten beschikbare N en P in Nederlandse blauwgraslanden vaak
sterk verhoogd. Dit heeft geleid tot een sterke achteruitgang van veel voor blauwgraslanden
karakteristieke soorten, zoals Cirsium dissecturn (Spaanse ruiter), Carex dioica (Tweehuizige

zegge), Carex pulicaris (Viozegge), Carex hostiana (Blonde zegge) en Valeriana dioica
(Kleine valeriaan) (Grootjans & ten Klooster 1980; Grootjans et a!., 1986 en Altenburg &
Wymenga, 1994). De vegetatiestructuur veranderd van een vrij open, kleinschalig patroon
in een dichtere vegetatie met grote patches die door scherpe grenzen worden gescheiden
(Grootjans & ten Klooster, 1980).

Fosfaat als groei-limiterend nutrient
Voor de regeneratie van soortenrijke graslanden is het nuttig om te weten waardoor de groei
van de vegetatie gelimiteerd wordt. Vaak is dit N en/of P, soms in combinatie met K (01ff
& Pegtel, 1994; Koerselman & Verhoeven, 1995 en de Mars, 1996). Als men streeft naar
een verlaging van de biomassaproductie (en daarmee vaak een grotere soortennjkdom) dan
is verlaging van de beschikbaarheid van dit limiterende nutrient de sneiste manier om de

biomassa productie van de vegetatie te verlagen. Daarnaast is bet wenselijk om ook de
beschikbaarheid van de andere macronutriënten te verlagen. Colimitatie zou de
soortenrijkdom kunnen bevorderen doordat elke plantensoort specifieke nutriënten -behoeften

en -opname mogelijkheden heeft (Tilman, 1982), zodat een dee! van de soorten door P en
een deel door N gelimiteerd wordt. Vegetaties met een colimitatie van N en P zijn minder
gevoelig voor (natuurlijke) fluctuaties van de nutriënten dan vegetaties die door één nutrient
gelimiteerd worden. Bij toename van één van de nutrienten, wordt de controle over de
biomassa productie door het andere limiterende nutrient overgenomen (Koerselman &
Verhoeven, 1995).

Voor de blauwgras!andvegetatie in de Wyldlânnen

is in

1994 met een factoneel

bemestingsexperiment onderzocht we!k nutrient de groei limiteert (van Duren,
ongepubliceerde resultaten). Kleine proefvakjes werden bemest met N, P en K (al!een of in

combinatie). Aan het eind van bet seizoen werd de vegetatie geoogst en werd de
7

bovengrondse biomassa bepaald (figuur 1). Bij bemesting met alleen P (80 kg/ha.) trad bijna

een verdubbeling op van de biomassaproductie ten opzichte van de blanco en de
proefvlakken met alleen N of K. Toevoeging van NP of KP leverde vnjwel geen verdere
toename van de biomassa op in vergelijking met bemesting met alleen P. Hieruit valt te
concluderen dat de groei van de vegetatie sterk door P wordt gelimiteerd. Wanneer de
vegetatie geplagd werd, leidde dit tot een nog sterkere P-limitatie.
Ook in andere blauwgraslanden is P limitatie vastgesteld, soms in combrnatie met N limitatie
(Egloff, 1983; Pegtel, 1983; Grootjans et a!., 1986 en de Mars et a!., 1996.

Waarschijnlijk is een combinatie van twee factoren verantwoordelijk voor de lage P
beschikbaarheid. Door jarenlang gebruik als hoolland zonder bemesting vindt een grote netto

export van P plaats (Koerselman & Verhoeven, 1992). Daarnaast wordt door de lichte
ontwatering van blauwgraslanden de oplosbaarheid van P verlaagd door adsorptie aan Fe.

550

NPK

500

NP
450
400

P

350

I::

K
S

200

K

U-

150
100
50
0
0

2

1

3

Bemesting

Figuur 1:
Biomassaproductie van de vegetatie in de Wyldlânnen een jaar na bemesting met N, P en K. De nutriënten zijn
in alle combinaties toegediend. Elk punt geeft de biomassaproductie na bemesting met de vermelde nutriënten.
Een lijn tussen twee punten geeft aan dat het verschil significant is (SNK, p<O.O5).
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Beheer: reduceren P beschikbaarheid
Wanneer het beheer gericht is op een hogere soortenrijkdom, zal in de door P gelimiteerde
blauwgraslanden eerst de P beschikbaarheid verder verlaagd moeten worden.
Mogelijkheden hiervoor zijn:
*

Zuiveren oppervlaktewater

In blauwgraslanden die door geëutrofieerd oppervlaktewater bemnvloed worden kan

de P input verlaagd worden door het oppervlaktewater te zuiveren. In het
onderzoeksgebied wordt het in te laten boezemwater gereinigd met een
helofytenfilter. Dit leidde behalve tot een reductie van het P en N gehalte van het
water ook tot een afname van de Ca en CO3 concentratie (Grootjans et a!., 1995).
Hierdoor is het water onvoldoende in staat de verzuring van de bovengrond te
compenseren en wordt de baseverzadiging nauwelijks aangevuld.
*

Plaggen

Verwijdering van de met nutriënten verrijkte bovengrond !ijdt tot een verlaging van
de P pooi en leidde in het onderzoeksgebied tot een sterke reductie van de biomassa
productie (van Duren, ongepubliceerde resultaten). Welke vegetatie er na plaggen op
de maagdelijke grond opkomt is sterk athanke!ijk van de in de bodem aanwezige
zaadbank. De zaadvoorraad in de Wyldlãnnen bleek s!echts weinig zeldzame soorten
te herbergen, zodat de terugkerende vegetatie met meer tot het Cirsio-Molinietum
gerekend kon worden (Strijkstra, ongepubliceerde resultaten).
*

P-fixatie met ijzer

In vee! zure gronden wordt de beschikbaarheid van P voor een groot dee! bepaald
door binding van P aan Fe en Al oxides, hydroxides en oxyhydroxides (Richardson,
1985; Borggaard et a!., 1990; Freese et al., 1992). Adsorptie van P aan Cahydroxides vindt voora! plaats bij een pH hoger dan 6.5.
Een verhoging van het ijzergeha!te in de bodem kan leiden tot de fixatie van een
groter dee! van de fosfaatfractie. Deze verhoogde ijzerbeschikbaarheid zou

gerealiseerd moeten worden door de toevoer van Fe- en basenrijk water in de
worteizone te verhogen. Dit kan zowel kwelwater zijn als grondwaterachtig
oppervlaktewater. Voor deze optie dient het hydrologische systeem hersteld of
gewijzigd te worden. In vee! gebieden is dit fmancieel en/of maatschappelijk met
haalbaar.In dat geva! is kunstmatig toedienen van ijzer een optic.
Over het effect van verhoogde ijzergehaltes in de bodem op de p!antengroei is nog
weinig bekend. Dit effect kan indirect zijn, zoa!s de fixatie van fosfaat, maar ook

meer direct in de vorm van toxiciteit. Beide mechanismen worden hier kort
beschreven.
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Fosfaat-fixatie door ijzer

De adsorptie (in ruime zin) van fosfaat aan ijzer is een oppervlaktereaktie en geen
neersiagreactie (Hsu, 1964). De adsorptie capaciteit van de grond hangt hierdoor vooral af
van het opperviak van de ijzerverbindingen. IJzerverbindingen komen voor in twee vormen:
amorfe Fe2- en crystaline Fe3-(hydr)oxides. De vorm waarin ijzer voorkomt wordt bepaald
door de redoxpotentiaal en hangt daarmee sterk af van de waterstand. Onder natte, anaërobe

omstandigheden, bij een redoxpotentiaai lager dan 150-160 mV worden relatief grote
hoeveelheden gereduceerd, amorf Fe24. gevormd (Brummer, 1974; Pathck & Khalid, 1974;

Sah & Mikkelsen, 1986). In drogere bodems ontstaan moeilijk oplosbare crystaline Feoxides.
De twee vormen verschillen in de hoeveelheid P die ze kunnen binden en de bindingssterkte
(tabel 1). P wordt sterker gebonden door Fe3 dan door Fe2-hydroxides, maar amorfe Fe2

heeft een relatief groter opperviak zodat het meer P kan binden (tot 20 keer) (Patrick &
Khalid, 1974). De in crystaline Fe3-oxides vastgelegde fosfaat wordt na verloop van tijd
steeds steviger gebonden (Perrot et a!., 1974 en Sah & Mikkelsen, 1986) zodat na verloop
van tijd deze pool vrijwel met meer voor planten opneembaar is.
Waarschijnlijk speelt periodieke inundatie, zoals o.a. in het winterseizoen in
blauwgraslanden, een belangrijke rol bij de periodieke verhoging van het aandeel aan amorfe

Fe2 vormen.
Tabel 1
Overzicht van het voorkomen van amorle en crystaline ijzervormen en hun vermogen om fosfaat te bmden.

amorfe Fe2-oxides

crystaline Fe3-oxides

redoxpotentiaal (Ev, pH 7)

<160 mV (anaeroob)

> 160 mV (aeroob)

hoeveeiheid gebonden P

groter (tot 20x)

kleiner

bindingssterkte

laag

hoog

In P gelimiteerde vegetaties zou P-fixatie door Fe kunnen leiden tot een betere
concurrentiepositie van langzaam groeiende soorten van P-anne milieus ten opzichte van
meer productieve soorten. Er zijn talrijke voorbeelden bekend van voedselrijke situaties,
waar door kwel van ijzerrijk water meso- of oligotrofe omstandigheden ontstaan (o.a. Everts
& de Vries, 1991)
Recent onderzoek suggereert dat onder anaërobe omstandigheden de Fe en P
beschikbaarheden van grondwater affiangen van de sulfide-concentratie (Caraco et a!., 1989

en Smolders & Roelofs, 1993 en Koerselman & Verhoeven, 1993). Er treedt mogeiijk
concurrentie op tussen S en P voor de binding aan Fe-complexen. Toestroming van vervuild,
10

sulfaat-rijk oppervlaktewater kan dan (na reductie van SO42naar S2) leiden tot verdringing
van fosfaat van de ijzercomplexen en daarmee tot een verhoogde P beschikbaarheid.

Uzertoxiciteit

IJzer wordt in de plantenwortel opgenomen in tweewaardige vorm (ferro .ionen).
Driewaardige (fern) ionen worden door een enzymsysteem in de plasmamembranen in de
wortelcellen gereduceerd tot Fe2t De ijzerreductie kan gereguleerd worden met een eiwit.

Onder anaerobe omstandigheden wordt Fe3 al in de bodem gereduceerd tot het beter
oplosbare Fe2, zodat het regulatiemechanisme via het enzymsysteem met meer effectief is.
In ijzerrijke bodems kunnen de planten hierdoor een overschot aan ijzerionen opnemen.
Tijdens het verdere transport in de plant wordt het Fe2 + snel geoxideerd. Dit gaat gepaard
met de vorming van hydroxyl radicalen. Dit zijn zeer reactieve deeltjes die leidden tot de
afbraak van membranen van o.a. de chioroplasten.
Fosfaat limitatie kan de toxiciteit van ijzer versterken. Een laag gehalte aan P in de plant
leidt tot een verhoogde uitscheiding van organische stof in de rhizosfeer. Dit Ieidt tot een

hogere activiteit van micro organismen, lagere redoxpotentiaal en daardoor hogere
Fe2 concentraties

Planten beschermen zich tegen ijzer toxiciteit onder anaerobe omstandigheden door de
vorming van aerenchym waardoor zuurstof via de bladen naar de worteltoppen diffundeert
(Bartlett, 1961). Hierdoor wordt de worteizone aeroob zodat ijzer in de weinig mobiele
driewaardige vorm aanwezig is.
Onderzoek naar ijzertoxiciteit in het verleden heeft zich vooral gericht op planten in
hydrocultures (Wheeler et a!., 1985; Snowden & Wheeler, 1993; Pegtel, 1986).

Vraagstelling
Leidt een verhoogde Fe beschikbaarheid in blauwgraslandvegetaties tot betere groeicondities
voor zeldzame blauwgrasland soorten?
* In welke mate leidt Fe toevoeging tot een verlaagde P beschikbaarheid.
* Leidt Fe toevoeging tot een relatief hogere biomassa productie van langzaam
groeiende, zeldzame blauwgraslandplanten in vergelijking met algemene,
snelgroeiende soorten?
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Methode

Gebied
S

Het onderzoeksgebied ligt in de Wyldlânnen (Wildianden) in het natuurreservaat De Oude
Venen van It Fryske Gea (Eemewoude, Friesland; figuur 2). De vegetatie in het onderzochte
perceel behoort tot een verarmde vorm van het Boezemblauwgrasland (Cirsio-Molinietum
peucedanetosum) zoals beschreven in Schaminée (1993). Vroeger overstroomde het gebied
's winters met grondwaterachtig boezemwater, dat zorgde voor de aanvoer van basen. Door
peilverlaging en eutrofiering van het oppervlaktewater zijn de blauwgraslandvegetaties sterk
gedegradeerd.
De vegetatie wordt gedomineerd door een Molinia caerulea (Pijpestrootje) en Agrosris
canina (Moerasstruisgras) en er komen diverse hoog productieve soorten in voor zoals
Phragmites australis (Riet) en Lysimachia vulgaris (Grote wederik). De moslaag wordt
gedomineerd door Drepanocladus spec. (sikkelmos) hetgeen waarschijnlijk een gevoig is van

de verzuurde bovengrond. Van de kenmerkende blauwgraslandsoorten komt Cirsium
dissectum (Spaanse miter) nog voor. Elders in het gebied, in een perceel dat sterker
beInvloed wordt door boezemwater (de 'Ule Krite') komen ook nog C. hostiana, C. echinata
(Sterzegge) Liparis loeselii (Groenknolorchis) en Pedicularis palustris (Moeraskarteiblad)
voor.

Figuur 2:
Ligging van het onderzoeksgebied
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Sinds 1986 zijn de slootpeilen verhoogd om de grondwaterstand op een hoger mveau te

brengen. De inzijging van neerslagwater bleef echter te hoog doordat het water met
afgevoerd kon worden.
In het kader van de effectgerichte maatregelen tegen verzuring (EGM) is in 1991 in één
perceel de zure toplaag afgeplagd en ondiep begreppeld om neerslagwater af te voeren.
Boezemwater wordt flu gezuiverd door een helofytenfilter voor het ingelaten wordt in de
sloten. Bebalve het gehalte aan N en P namen echter ook het calcium en bicarbonaat gehaltes
af. Ais het water het onderzoeksgebied bereikt bevat het nog maar 1-2 meq Ca/i (Grootjans
et a!., 1995),

zodat de verzurende werking van het neerslagwater maar beperkt

gecompenseerd wordt.
De bodemchemische eigenschappen van grondmonsters uit het onderzoeksgebied worden
gegeven in tabel 2.

Tabel 2:
Bodemchexmsche eigenschappen van de bovenlaag (0-10 cm). Op 3 opnaineplaatsen zijn 4 mengmonsters
gestoken zodat N=12 (Pegtel, ongepubliceerde resultaten).

parameter

gemiddelde

pH-KCI

4.2
46.5

Organische stof (%)
CEC (mmol+/kg)
Base verzadiging (%)
Kationen tot. (mmol(+)Ikg)

Ca2 (mmo1+(½Ca2)/kg)
Ca2 (%)
Al (mmol('I3A13)Ikg)
N-tot. (%)
C/N

K (mmol/kg)

K (%)

459

40.0
,

179.8
107.2

60.2
67.6
1.78
13.6
8.2

J S.E.

0.03
2.10
18.7
2.00
4.40
2.31
0.72
2.10
0.093
0.26
0.57
0.38

Na (mmol/kg)

4.3
13.8

Na (%)

7.1

1.07
0.51

P-tot. (mg P205 1kg)

668
16.2

37.8
1.84

2.4
50.6
28.5

1.43
0.53

Pw index (g P205 Icc)
Pw/P-tot (%)
Mg2 (mmo1(½Mg2)/kg)
Mg2 (%)
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Proefopzet
Er zijn 3 experimenten uitgevoerd met ijzerbemesting.
*

Potproef

Hierbij is gekeken naar de 'fysiologische respons' van individuele planten van 4
soorten op verschillende ijzerconcentraties. De ijzer is hier aan het begin van het
experiment zo homogeen mogelijk door de grond gemengd.
*

Percolatie van intacte zoden

Om inzicht te krijgen in het effect van ijzer onder natuurlijke omstandigheden, zijn
intacte zoden (met en zonder vegetatie) uit het studiegebied gehaald en in een open
kas met 3 watertypes gepercoleerd. De bodem in deze zoden is veel minder verstoord
en heterogener.
*

Veld

In het onderzoeksgebied zijn kleine proefvlakjes bemest met ijzer. Dit heeft als
voordeel dat de resultaten een directe indicatie geven van het effect van ijzer onder
veldomstandigheden. Het nadeel van bemestingsexperimenten in het veld is dat de
resultaten vaak pas na meerdere jaren zichtbaar worden.

Plantensoorten
Er is bij dit onderzoek gebruik gemaakt van 4 plantesoorten (tabel 3). Twee soorten zijn
kenmerkend voor natte, P-arme grond: Carex hostiana (Blonde zegge) en Valeriana dioica
(Kleine valeriaan). Bij verlaging van de grondwaterstand in blauwgraslanden gaan deze
soorten sterk in bedekking achteruit of ze verdwijnen geheel (Grootjans & ten Klooster,
1980; Grootjans et a!., 1986 en 1995; Altenburg & Wymenga, 1994). De twee andere
soorten Agrostis canina (Moerasstruisgras) en Holcus lanatus (Gestreepte witbol) hebben een

voorkeur voor gronden met een hogere P beschikbaarheid en na verlaging van de
grondwaterstand neemt hun bedekking vaak toe.
De planten van C. hostiana en A. canina zijn afkomstig uit de Wyldlânnen. V. dioica is
afkomstig uit een hooilandreservaat bij Gutzkow in noordoost Duisland en voor H. lanarus
is gebruik gemaakt van een cloon uit Engeland die ook voor fytometer onderzoek gebruikt
wordt.
Bij de potproef is gewerkt met alle 4 soorten. Bij het bemestings experiment in het veld en

bie de percolatie van intacte zodes zijn de 2 zeldzame soorten C. hostiana en V. dioica
geIntroduceerd in de vegetatie.
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Tabel 3:
De vier onderzochte soorten met emge ecologische karakteristieken. Gegeven worden de indicatiewaarden voor
het P gehalte van de standplaats en bet vochtgehalte van de bodem. Daarnaast wordt een indicatie voor de P
efficiëntie waarmee ze P opnemen en gebruiken. In de laatste colom wordt hun reactie op verlaging van de
grondwaterstand in blauwgraslandvegetaties gegeven. De soorten staan gerangschikt volgens oplopende P
behoefte.

'Kruyne et al., 1967; 2Ellenberg 1991, met 95% tolerantieinterval naar Wiertz et al., 1992; 3Clarkson, 1967
en Pegtel, 1983; 4Grootjans et a!., 1979; Grootjans & ten Klooster, 1980; Grootjans ci a!., 1986 en 1995;
Altenburg & Wymenga, 1994.

soort

P-getal'

Vochtgetal2

P-efficiëntie3

GWS 4 '

C. hostiana

1

9 ±0.4

++

--

V. diofca

1

9 ±0.6

+

--

A. canina

2

8 ±1.3

-

+±

H. lanatus

5

6 ±1.2

--

+

Tabel 4:
Drooggewicht (gram) van de geIntroduceerde planten aan het begin van het experiment (N =6).

soort

Valeriana dioica
Carex hostiana
Holcus lanatus
Agrostis canina

dw. Spruit

dw. Wortel

gem. ±S.E.

gem. ±S.E.

0.082 ±0.017
0.083 ±0.018
0.022 ±0.012
0.030 ±0.015

0.035 ±0.012
0.043 ±0.014
0.015 ±0.0055
0.001

±0.001

15

—

Potproef
In een potproef met grond uit de Wyldlânnen is voor de 4 soorten onderzocht wellc effect
toediening van ijzer heeft op de biomassa productie (tabel 5). Ook is onderzocht wat hierbij
het effect is van droge en natte omstandigheden. Het ijzer is toegediend als FeC!3 oplossmg
en grondig door de grond heen gemengd.
Er zijn 4 concentraties gebruikt die steeds toenemen met een factor 3: een blanco, 2.69,
8.07 en 24.21 mmol/dm3 grond. Dit komt overeen met 0, 150, 450 en 1350 mg Fe/dm3

grond. Deze concentraties liggen brnnen de range van concentraties die in het veld
aangetroffen kunnen worden. Voor de uitgangsconcentratie van 2.69 mmol Fe / dm3 grond

is in overleg met W. Chardon (AB-DLO, Haren) vanuit het P gehalte van de grond
berekend hoeveel Fe3 toegevoegd moet worden om dit fosfaat te binden. Voor een
effectieve binding van het P dient echter meer Fe toegevoegd te worden doordat de
mobiliteit van Fe en vooral P relatief laag is, de bodem erg heterogeen is en in venige grond
een deel van de Fe gebonden wordt door organische verbindingen (m.n. humuszuren). Om
hier voor te compenseren is de berekende waarde met een factor 2 vermenigvuldigd. Voor
de exacte berekemng hiervan worth verwezen naar bijiage 1.
Tabel 5:
Overzicht van de behandelingen in de potproef. Elke behandeling wordt in zesvoud uitgevoerd.

verdroogd

vernat (water tot
bodemopperviak)

6x

6x

2.69 mmol Fe3/dm3 grond

6x

6x

3*: 8.07 mmol Fe3/dm3 grond

6x

6x

9*: 24.21 mmol Fe3/dm3 grond

6x

6x

0*: 0 mmol Fe3/dm3 grond
1*:

Naast toedienmg van ijzer als FeC!3 is ijzer ook in de vorm van gemalen ijzer-njk sub
toegevoegd. Dit sub is een restproduct bij de zuivering van grondwater en daardoor veel
goedkoper voor een eventuele toepassing in het natuurbeheer. Het effect van dit sub is getest
voor één soort (Holcus lanatus) in droge omstandigheden.
Per pot is 150 gram luchtdroge grond toegevoegd. De potten stonden in een klimaatkamer
bij een 16/8 uur licht donker regime en respectivelijk 23C/15C en 70% RVo / 90% RVo.

In de potten van H. lanatus is de pH en de hoeveelheid biologisch beschikbare P (P)
bepaald.
Na 3 maanden is de bovengrondse biomassa van de planten geoogst en is het drooggewicht
(70°C) bepaald.
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Intacte zoden
Op 22 mei zijn intacte zoden uit het onderzoeksgebied gehaald. De zoden werden gestoken
met plastic Bouma-Janssenringen (420 cm, hoogte 10 cm; Janssen, 1974) en van onderen
voorzien van een geperforeerde plaat (2 mm). Vervolgens zijn de zoden op een 12 liter
emmer geplaatst met demiwater (figuur 3). Bij deze opstelling is de hele plag
waterverzadigd. De plaggen zijn in random volgorde op tafels in een open kas geplaast.
In de zoden zijn op 5 juli 1995 individuele planten geIntroduceerd van C. hostiana of V.
dioica.
De plaggen werden om de dag begoten met 3 watertypen: 100 ml demiwater, FeCI3- of
NaSO42 oplossing (tabel 6). Het sulfaat is toegevoegd omdat dit, na reductie tot sulfide,
fosfaat kan verdringen van ijzercomplexen. Het kan zo zeer stabiele verbindingen met ijzer
vormen, waardoor de ijzerbeschikbaarheid verlaagd wordt en de fosfaat beschikbaarheid
verhoogd wordt.
In vergelijking met de éénmalige gift in de potproef en het veldexperiment is de toegevoegde
concentratie per percolatie lager. Er is 44 keer 100 ml toegediend, zodat in totaal 56 mmol
Fe/dm3 grond en 47.6 mmol S/dm3 grond is toegevoegd. Voor ijzer ligt dit ruim boven de
maximaal toegevoegde concentratie in de potproef.
Om de invloed van de omringende vegetatie op het effect van ijzer vast te stellen, is bij de
heift van de plaggen de vegetatie (bovenste cm bodem) verwijderd. Bij de overige plaggen
blijft de vegetatie intact (tabel 6).
Na dne maanden zijn de geIntroduceerde planten en de rest van de vegetatie geoogst en is
het drooggewicht (70°C) van de bovengrondse biomassa bepaald.

perfoated

p1ate

(02mm.)

Figuur 3:
Proefopstelling voor het percoleren van intacte zoden in Bouma Janssen ringen.

Tabel 6:
Overzicht van

de

behandelingen van de intacte zoden. Elke behandeling worth in zesvoud uitgevoerd.
- vegetatie

+ vegetatie

6x

6x

Fe/dm3 grond)

6x

6x

nunol S/dm3 grond)

6x

6x
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Veld

Fosfaat bemesting

In 1994 is met een factorieel bemestingsexperiment onderzocht wat de invloed van N, P en
K is op de biomassaproductie van de vegetatie (van Duren, ongepubliceerd). Hieruit bleek
dat bemesting van fosfaat leidt tot een sterke toename van de bovengrondse biomassa. Om
te kijken of ook de soortensamenstelling beInvloed is zijn 7 juli 1995 opnames gemaakt in
de met P bemeste proefvlakken en in de controle proefvlakken.

IJzerbemesting

Om het effect van een ijzergift in het veld te bepalen is een bemestingsexperiment uitgevoerd
met ijzer en kalk in proefvlakken van 0.60*0.60 m volgens het schema in tabel 7. Het kalk

is toegediend om een verzurende werking van ijzer te compenseren. De bemesting is
uitgevoerd op 12 mei 1995, nadat de vegetatie eerst gemaaid was. Per plot werd een
hoeveelheid ijzer toegediend die overeenkwam met de ook in de potproef gebruikte
concentratie van 2.69 mmol Fe3/dm3 grond (= 150 mg Fe/dm3), uitgaande van een
worteizone van ongeveer 10 cm. In de bekalkte plots is 183,2 g CaCO3 toegediend.
Tabel 7:
Overzicht van de behandelingen in de proefvlakken in het veld. Per combinatie zijn 6 random gekozen

proefvlakken bemest.

IL'

+kalk

-Fe

6x

6x

+Fe-slib

6x

6x

+FeC13

6x

Per plot is op 22 mei 1995 zowel 1 exemplaar van C. hostiana als van V. dioica ingeplant.
Aan het eind van het groeiseizoen (begin oktober) zijn de geIntroduceerde planten en de
overige vegetatie per plot geoogst en is de bovengrondse biomassa (drooggewicht) bepaald.
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Chemische bepalingen
Tabel 8:
Een overzicht van de chemische bepalingen per experiment.

pH

potproef

intacte zoden

x

x

redoxpotentiaal
P-beschikbaarheid

x
x

Fe + S2 concentratie bodemvocht

x

bodem pH

Dc bodem pH is bepaald met zowel H20 als met KC1. Bij de potproef is de bepaling
uitgevoerd in grond uit de potten met H. lanatus. Bij de intacte zoden is de pH bepaald in
grond van zoden met V. dioica zonder vegetatie.
Redoxpotentiaal
De redoxpotentiaal is een kwantitatieve maat voor de electronen beschikbaarheid en indiceert

de mate van oxidatie of reductie. In de intacte zoden met V. dioica is de redoxpotentiaal
gemeten aan platinalkoper electrodes die permanent geInstaleerd waren op een diepte van
7 cm beneden maaiveld met behulp van een draagbare pH/millivoltmeter. Voor omrekernng
van de waterstof referentie electrode (SHE) naar de calomel referentie electrode zijn de
meetwaardes verhoogd met 244 mY. De platina/koper electrodes zijn gemaakt volgens de
bescbrijving in Faulkner et al., 1989.
P-beschikbaarheid
De hoeveelheid uitwisselbare fosfaat in de grond is bepaald met een AL bepaling
Deze extractie van de droge grond gedurende 4 uur met 0.1 N ammoniumlactaat en
0.4 N azijnzuur bij een pH van 4.7. AL wordt beschouwd als een relatief goede maat voor
de potentieel voor planten beschikbare P-fractie (Koerselman & Verhoeven, 1995) en wordt
ook wel Biologisch beschikbare P (BAP) genoemd.
Normaal wordt bij een AL bepaling bij 2.5 g droge grond 1.0 g norit toegevoegd om de
geelbruine humuszuren te verwijderen. Bij de veengrond uit bet onderzoeksgebied bleek de
grond P uit het norit te binden waardoor de meetwaardes lager uitkwamen dan de blanco's.
Om meer reëele waardes voor de P beschikbaarheid te krijgen is de meting opnieuw
uitgevoerd zonder toevoeging van norit.

Ifzer en sulfide concentratie bodeinvocht
In de intacte zoden zijn Rhizon bodemvochtsamplers geplaatst op 7 cm diepte. In bet
bodemvocht zijn Fewer en 52 spectrofotometrisch bepaald.
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Statistiek
Bij factoriële experimenten zijn de afzonderlijke effecten en de interacties getoetst met een
meervoudige variantie analyse (MANOVA). De overige data zijn geanalyseerd met een
éénfactor variantie analyse (ANOVA). Voor vergelijking tussen de groepen is gebruik
gemaakt van de Student-Newman-Keuls test bij normaal verdeelde data en bij met normaal
verdeelde data van de Mann-Whitney-U toets (Zar, 1984).
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Resultaten
Potproef

bodem pH

De pH van de grond in de Wyldlánnen was vrij laag (pH blanco =

5.23

± 0.17).

Toevoeging van ijzer leidde tot een verlaging van de pH (figuur 4). Bij vernauing van de
grond steeg de pH, maar ook hier leidt een hogere ijzerconcentratie tot een pH verlaging.

Biologisch beschikbaar P

De fosfaatheschikbaarheid in de veengrond uit de Wyldlãnnen was zeer laag. In de
verdroogde grond was de P-concentratie slechts 25 mg P205 / kg droge grond (figuur 5).
Dit is slechts 3.8% van het totale hoeveelheid P in de bodem (tabel 9). Toevoeging van ijzer
leidde a! bij de laagste concentratie tot een sterke daling van de P beschikbaarheid. Hogere
concentraties hadden relatief weinig extra effect. Vernatting van de veengrond leidde tot een
verhoogde P beschikbaarheid. Toevoeging van ijzer Ieidt flu met tot een significante afname
van de fosfaat beschikbaarheid.
Toevoeging van ijzerrijk grondwaterslib leidt tot een verhoging van de PAL-concentratie en
is daarmee ongeschikt voor toepassing in het natuurbeheer.

Tabel 9:
Concentratie van een aantal P-fracties (gemiddelde ± S. E.) en het percentage van deze P-fracties t .0. V.

P fractie

P

PAL(vernat)

P(verdroogd)
wazcr

P conc. (m P2Q5/kg grond)

± 37
29.9 ± 1.2
25.4 ± 0.4
16.2 ± 1.8

668

% t.o.v. P
100

4.5
3.8
2.4
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Figuur 4:

Dc pH(H20) van

de

verschillende behandelingen (gemiddelde ± S.E.). Verschillende letters boven

behandelingen duiden op significante verschillen (p <0.05, SNK).
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Figuur 5:
Dc fosfaat concentratie die potentieel voor planten beschikbaar is (PAL) in de verschillende behandelingen
(gemiddelde ± S. E.). Verschillende letters boven behandelingen duiden op significante verschillen (p <0.05,
SNK).
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Droogewicht geintroduceerde planten

In figuur 6 a tim d wordt het effect van ijzer op de bovengrondse biomassa bij de
verschillende behandelingen per soort gegeven. De soorten staan gerangschikt volgens
oplopende fosfaatbehoefte. Bij de hoogste ijzerconcentratie (24 mmol Fe / dm3 grond)
stierven alle planten.
Om een vergelijking tussen de soorten mogelijk te maken, zijn mdcx waardes berekend. De

biomassa in de controle is op 1.0 gesteld en de relatieve biomassa bij de lx en 3x
ijzerconcentratie (resp. 2.69 en 8.07 mmol Fe / dm3 grond) zijn ten opzichte van deze
controle berekend. Dit is apart gedaan voor de verdroogde en de vematte behandeling
(figuur 7 a en b).
De soort met de laagste P behoefte, C. hostiana werd het minst door ijzer beInvloed. De 2
soorten van jets voedselrijkere bodems, A. canina en H. lanatus werden het meest in hun
groel geremd door ijzer.
Op de vernatte veengrond was de remming van de biomassa van de meer productieve A.
canina en H. lanatus sterker dan op de drogere grond.
IJzerrijk sub had een sterk stimulerend effect op de groei van H. lanatus (figuur 8).
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Figuur 6 a 1/ d:
De bovengrondse biomassa per soort bij de verschillende behandelingen (gemiddelde ± S.E.). Verschillende
letters boven behandelingen duiden OP significante verschillen (p <0.05, SNK).
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Figuur 7 a & b:
De relatieve bovengrondse biomassa ten opzichte van de controle (gemiddelde ± SE.). Het effect van ijzer
in de verdroogde en de vernatte veengrond kan zo tussen de soorten vergeleken worden. Verschillende letters
boven behandelingen duiden op significante verschillen (p<O.O5, SNK).
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Figuur 8:
Dc bovengrondse biomassa van H. lanazus

na

toediening van verschillende concentraties ijzerrijk sub.
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Intacte zoden
bodem pH

De pH-(H20) van de veengrond in de zoden van de controle lag rond de 5.47 (figuur 9).
Percolatie met ijzerrijk water veroorzaakte een sigmficante dalmg van de pH naar 5.07.
Percolatie met sulfaatrijk water had geen effect op de pH.
6.00

5.50

—

Fe

E

0

5.00

0

LIII S04
4.50

4.00
pH (H20)

pH (XCI)

Figuur 9:
Bodem pH in de zoden zonder vegetatie na percolatie met verschillende watertypes. Een verschillende letter
boven de balken geeft aan dat de waardes significant verschillen (SNK, p <0.05). Het linker en het rechter dee!
van de grafiek zijn appart getoetst.

Redoxpotentiaal

De redoxpotentiaal in de zoden was laag en lag globaal tussen de -100 en -300 mV (figuur
10). Er is een sterk significant effect van het al dan niet aanwezig zijn van vegetatie op de
redoxpotentiaal in de veengrond (tabel 10). Daarnaast werd de redoxpotentiaal beInvloed
door het watertype. Er is geen interactie effect.
Tabel 10:
Multivariantie analyse (MANOVA) van de invloed van
de redoxpotentiaal in de veengrond op 7 cm diepte.

bron variantie
binnencellen
watertype
competitie
watertyoe * comp.

de

SS

DF

198191.73
51463.04
74802.92
2228.25
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factoren watertype, competitie en hun mteractie op

F

Sianificantie

2

3.77

1

10.95

0.035 *
0.003 **
0.850 n.s.

2
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Figuur 10:
De redoxpotentiaal in de grond op 7 cm diepte bij verschillende behandelingen. Verschillende letters boven de
balken geven een significant verschil aan (SNK, p<O.O5).
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Figuur 11:
Dc ijzerconcentratie in het bodemvocht van de zoden bij verschillende behandelingen. Verschillende letters
boven de balken geven een significant verschil aan (SNK, p<O.O5).
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Ifzerconcentratie bodemvocht

De ijzerconcentratie was sterk athankelijk van de begroeiing van de zoden (figuur 11). In
de zoden met geIntroduceerde planten zonder competitie was de Fe concentratie ruim 8 keer
hoger als in de zoden met een volledige vegetatie. Er is geen significante invloed van het
gebruikte watertype en er is geen interactie effect (tabel 11).
Tabel 11:
Multivariarnie analyse (MANOVA) van
de ijzerconcentratie in het bodemvocht.

bron variantie
binnen cellen
watertype
competitie
watertype * comp.

de

invloed van de factoren watertype, competitie en hun interactie op

SS

DF

299.0

27

10.52

2

526.8
32.76

F

Significantie

1

0.48
47.57

2

1.48

0.627 n.s.
0.000
0.246 n.s.

•

"'

Sulfide concentratie bodemvocht

De sulfide concentratie in het bodemvocht vie! beneden de detectiegrens (< 10 mo! S2/1).
Drooggewicht gemntroduceerde planten

De biomassa productie van C. hostiana werd bij a!!e 3 watertypes significant gereduceerd
onder invloed van de overige vegetatie (figuur 12 a). Perco!atie met ijzerrijk water leverde
geen significant verschi! op met de andere watertypes. Bij de p!anten zonder competitie werd
de biomassa productie van C. hostiana significant geremd door percolatie met sulfaatrijk
water ten opzichte van demiwater.
Bij V. dioica was er geen verschil in biomassa productie tussen de p!anten met en zonder
competitie (figuur 12 b). Ook percolatie met de verschi!!ende watertypes !everde geen
significante verschi!Ien op.

Drooggewicht vegetatie

Per behandeling was er geen verschil in het droogewicht van de vegetatie tussen de zoden
met C. hostiana en V. dioica. In de zoden met C. hostiana was de biomassa van de overige
vegetatie in de met ijzerrijk water geperco!eerde zoden significant hoger a!s in de met
demiwater gepercoleerde zoden (figuur 13).
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Figuur 12 a & b:
De bovengrondse biomassa (gram drooggewicht) van C. hostiana en V. dioica in de zoden bij verschillende
behandelingen. Verschillende letters boven de balken geven een significant verschil aan (SNK, p <0.05).
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Figuur 13:
Het drooggewicht van de bovengrondse vegetatie in de zoden bij verschillende behandelingen. Verschillende
letters boven de balken geven een significant verschil aan (SNK, p<O.O5).
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Veld

Toevoeging fosfaat

In de met P bemeste plots was de bedekking van de vegetatie na 2 jaar significant hoger
(97% i.p.v. 95% (bijiage 3). Dit verschil in bedekking werd vooral veroorzaakt door de
significant hogere bedekking van A. canina. In de soortensamenstelling waren nog vrijwel
geen verschillen waar te nemen tussen de piots met en zonder fosfaat (bijiage 2). Alleen
Cirsium dissectum is uit de bemeste plots verdwenen. Het gemiddeld aantal soorten per plot
verschilde met significant.

Toevoeging zjzer

Er werden na 5 maanden nog geen sigmficante verschillen gevonden tussen de behandelingen

in drooggewicht van de geIntroduceerde zeldzame planten, drooggewicht van de totale
vegetatie, aantal soorten, hoogte van de vegetatie en totale bedekking van de vegetatie
(bijiage 5).
dioica overleefden in alle proefvlakken van het
bemestingsexperiment. Bij C. hostiana was de overleving lager (63%).

GeIntroduceerde planten van

V.
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Discussie

Fosfaatlurntatie
De beschikbaarheid van fosfaat in het onderzochte blauwgrasland was erg laag (25 mg P205

/ kg droge grond). Dit is 3.8 % van de totale P voorraad. Deze relatief lage P
beschikbaarheid bleek de groei van de vegetatie te limiteren. Bij het bemestingsexperiinent
met P (80 kg/ha) werd na één jaar een verdubbeling van de biomassa gevonden. Een sterke
toename van de biomassa na bemestmg betekent meestal dat een paar snel groeiende soorten
profiteren van het toegevoegde nutrient (01ff & Pegtel, 1994). In dit geval heeft vooral A.
canina van de bemesting geprofiteerd. Dit heeft na twee jaar echter nog nauwelijks geleid
tot verdringing van langzaam groeiende soorten. Uit andere onderzoeken is bekend dat
veranderingen in de soortensamenstelling na verhoging van de nutriëntenbeschikbaarheid
vaak Iangzaam gaan, maar dat op termijn de meeste zeldzame soorten toch het veld moeten
ruimen. Een voorbeeld hiervan is het blauwgraslandreservaat 'De Reitma' waar na verlaging
van de grondwaterstand diverse zeldzame soorten nog jaren in de vegetatie aanwezig bleven
(o.a. C. hostiana en V. dioica). Na verloop van tijd moesten ze echter toch het veld ruimen
voor sneller groeiende soorten (Grootjans & ten Klooster, 1980).
Omgekeerd gaan veranderingen
in de
vegetatie
na
verlaging
van de
nutrientenbeschikbaarheid vaak nog langzamer. Bij Fe toevoeging aan de proefvlakken in
het veld werden nog geen significante verschillen gevonden.

pH

IJzertoediening leidde behalve tot een verlaging van de P beschikbaarheid ook tot een
verlaging van de pH. In beekdalen in Nederland gaan hoge ijzerconcentraties in het
grondwater vaak samen met hoge gehaltes van calcium en bicarbonaat (Everts & de Vries,
1991), die deze pH daling waarschijnlijk kunnen bufferen (Roelofs, 1993).
Volgens Wheeler (1995) heeft variatie in pH binnen de range van 4-7.5 waarschijnlijk
weinig directe invloed op de groei van vaatplanten. De grote verschillen in vegetaties over

pH gradienten komen waarschijnlijk door een indirecte invloed van de pH, o.a. via
beschikbaarheid van nutriënten. Adaptatie van planten aan milieus met een lage pH hangt
volgens Wheeler (1995) deels af van tolerantie voor hoge concentraties van Fe, Al en Mn.
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Fosfaatbeschikbaarheid

Effect vernatting

Vernatting van de veengrond leidde tot een toename van de biologisch beschikbare fosfaat
fractie met 18 %. Dit komt waarschijnlijk door een verlaging van de redoxpotentiaal na

vemauing waardoor veel Fe3 gereduceerd wordt tot Fe2. Gereduceerd Fe is beter
oplosbaar en bindt fosfaat minder sterk dan Fe3 (Patrick & Khalid, 1974). Dit !eidt tot een

hogere concentratie van zowel Fe2 als van fosfaat. In P-gelimiteerde vegetaties kan
vematting dus, via een verhoogde P beschikbaarheid, leiden tot een hogere biomassa
productie en daarmee tot een afname van de soortenrijkdom. Dit in tegenstelling tot Ngelimiteerde vegetaties waar vernatting over het algemeen leidt tot een verlaging van de
biomassa prodüctie.

Effect verhoogd ijzergehalte

Verhoging van het ijzergeha!te van de grond leidde tot een verlaging van de P
beschikbaarheid in de onderzochte, aerobe veengrond. Dit in tegenstelling tot de vernatte,

anaerobe veengrond waar ijzertoevoeging niet leidde tot een verlaging van de P
beschikbaarheid. In aerobe veengrond met een hoog gehalte aan ijzer, vormt ijzer
waarschijnlijk de belangrijkste factor bij de verlaging van de beschikbaarheid van fosfaat.
Ook van diverse andere zure gronden is bekend dat de P beschikbaarheid voor een groot
dee! bepaa!d wordt door ijzerverbindingen (Richardson, 1985; Borggaard et a!., 1990;
Freese eta!., 1992). Er zijn talrijkevoorbeelden bekend van voedselrijke situaties waar door
kwel van ijzerrijk water meso- of oligotrofe omstandigheden ontstaan (o.a. Everts & de
Vries, 1991).
Vooral periodieke overstroming en lichte drainage leiden waarschijn!ijk tot een verlaagde

P beschikbaarheid, doordat de organische P snel afgebroken wordt en daarna in
ijzercomplexen wordt gebonden (Sah & Mikkelsen, 1986). Dit mechanisme speelt
waarschijnlijk ook in veel blauwgraslanden een rol. Blauwgraslanden werden vroeger zeer
Iicht ontwaterd door middel van ondiepe greppels. De bodem bhjft hierdoor nat, maar er kan
we! zuurstof in de bovengrond doordringen, zodat een belangrijk dee! van de biologisch
beschikbare fosfaat gefixeerd wordt aan ijzercomp!exen. In een natuur!ijke
overstromingsvlakte langs de Briebrza in NO-Polen werden de vegetaties in hooi!anden niet
ge!imiteerd door nutriënten. Pas na Iichte drainage trad P-Iimitatie op (Wassen eta!., 1995).
Mogelijk zijn b!auwgraslandvegetaties vooral door P-fixatie na ondiepe drainage uit andere
vegetatietypes (m.n. Scorpidio-Caricetum elatae) ontstaan (de Mars, 1996).
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Betere groeicondities voor zeldzame soorten?
De soorten met een lage P behoefte (C. hostiana en V. dioica) werden in de potproef minder
in hun groei geremd dan meer productieve soorten (A. canina en H. lanatus). Verhoging van
het ijzergehalte in de bodem leidde in dit experiment dus tot relatief betere groeicondities
voor de zeldzame, langzaam groeiende soorten van voedselarme bodems. V. dioica werd

echter meer geremd als op grond van haar P behoefte verwacht werd. Dit kan komen
doordat V. dioica de enige dicotyl is in dit experiment. Van dicotylen is bekend dat ze een
hogere P concentratie in hun weefsels hebben. Bovendien hebben ze gemiddeld een lagere
tolerantie voor hoge Fe concentraties (Snowden & Wheeler, 1993).

P-limitatie of Fe-toxiciteit?
Voor een beter begrip van de invloed van ijzer op de groei van planten is het nodig om te

weten in hoeverre groeiremming bij hoge ijzerconcentraties veroorzaakt wordt door
fosfaatlimitatie of door ijzer toxiciteit. Deze twee effecten zijn echter moeilijk te scheiden.

Snowden & Wheeler (1993) hebben geprobeerd deze effecten los te koppelen door
verschillende ijzerconcentraties toe te voegen aan watercultures die regelmatig aangevuld
werden met fosfaatrijk water. De gevonden groeireductie kan zo verklaard worden door een
toxische werking van ijzer. In de studie van Snowden & Wheeler bleken V. dioica en H.

lanatus een vrijwel gelijke tolerantie voor ijzer te hebben. In dit experiment werd de
relatieve biomassa productie van H. lanatus aanzienlijk meer geremd dan die van V. dioica.

Dit geeft een indicatie dat de groeireductie van H. lanarus in elk geval voor een deel
verklaard kan worden door P-limitatie. De relatief hoge P behoefte blijkt ook uit een
experiment in een Dotterbloemhooiland (Caithion palustris) in het Drentse A gebied. De
vegetatie als geheel werd gelimiteerd door N en K. Holcus lanarus werd hier echter met
gelimiteerd door N, maar wel door P en K (Van Duren, in prep.). Voor de twee andere
soorten zijn helaas geen gegevens bekend over de tolerantie voor hoge ijzerconcentraties.

Het groeiremmende effect van ijzer bij A. canina en H. lanatus was op de vernatte
(anaerobe) grond sterker als op de verdroogde (aerobe) grond. Dit terwiji zowel fosfaat als
ijzer onder anaerobe condities meer beschikbaar zijn voor planten. Dit geeft een indicatie
dat onder anaerobe omstandigheden ijzertoxiciteit een relatief grotere rol gaat spelen. Alleen

bij C. hostiana werd er geen verschil gevonden in het effect van ijzer in vernafte en
verdroogde grond.

De verlaging van de biomassaproductie door ijzer lijkt dus veroorzaakt te worden door
zowel P-limitatie als Fe-toxiciteit. Om meer inzicht te krijgen in de relatieve invloed van Plimitatie en Fe-toxiciteit op de groei van de onderzochte planten, zullen gewasanalyses
worden uitgevoerd waarin de ijzer- en nutriënten gehaltes bepaald worden.
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Een lagere tolerantie van soorten van droge milieus voor de hoge ijzer concentraties in

anaerobe milieus kan een belangrijk mechanisme zijn dat voorkomt dat soorten van droge
milieus in natte omstandigheden overleven (Jones & Etherington, 1970; Jones, 1972;
Wheeler eta!., 1985; Snowden & Wheeler, 1993). Tussen soorten die kenmerkend zijn voor

natte milieus is er echter nog een aanzienlijke variatie in de mate waann hoge Fe
concentraties getolereerd worden (Snowden & Wheeler, 1993).
Onder bepaalde omstandigheden komen 'natte' en 'droge' soorten samen voor in de
vegetatie. Dit kan veroorzaakt worden door een kleinschalig relief, waardoor een mozaiek
van aerobe en anaerobe milieus ontstaat. Daarnaast kan dit veroorzaakt worden door een
sterke horizontale grondwaterstroming. Hierdoor kan onder zeer natte omstandigheden
plaatselijk toch een voldoende zuurstofrijk milieu ontstaan voor soorten die gevoelig zijn
voor hoge Fe concentraties (Wheeler & Shaw, 1995b). Dergelijke doorstromingsvenen
kunnen zeer soortenrijk zijn.

Invloed omringende vegetatie
Verhoging redoxpotentiaal

Na verhoging van de waterstand tot aan het maaiveld daalt de redoxpotentiaal in de bodem
tijdens de eerste dagen meestal sterk (Brummer, 1974). In de zoden daalde de
redoxpotentiaal tot -100 a -300 mV, hetgeen wijst op anaerobe omstandigheden. Beneden

de 150-160 mV wordt Fe3 gereduceerd tot het beter oplosbare Fe2. Tweewaardig ijzer
bindt fosfaat minder sterk, zodat beneden 150 mV zowel de ijzer als de fosfaat
beschikbaarheid toenemen.
De aanwezigheid van vegetatie zorgt voor een sterke verhoging van de redoxpotentiaal (bijna
100 mV). Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door zuurstofafgifte van de wortels. Op een
lager schaalniveau (rhizosfeer) valt te verwachten dat de verschillen in redoxpotentiaal nog
groter zijn.

De tolerantie van diverse soorten van natte milieus voor hoge Fe2 concentraties hangt
waarschijnlijk deels samen met het vermogen van deze soorten om zuurstof in de worteizone
uit te scheiden waardoor de ijzer ionen geoxideerd en geImmobiliseerd worden (Bartlett,
1961).

Verlaging yzerconceniratie

Het al dan niet aanwezig zijn van een vegetatie op de zoden had een sterke invloed op de
in het bodemvocht aanwezige ijzerconcentratie. In zoden met vegetatie was de

ijzerconcentratie ruim 8 keer lager als in zoden zonder vegetatie. Dit kan deels
waarschijnhjk verklaard worden door opname van Fe door de vegetatie.
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Daamaast kan oxidatie en immobilisatie van Fe door zuurstofafgifte in de rhizosfeer een
belangrijke rol spelen. Dit wordt bevestigd door de aanwezigheid van een aanslag van
ijzeroxides rond de wortels van sommige planten.
Een andere aanwijzing hiervoor is dat in zoden met vegetatie de redoxpotentiaal hoger was.
Door deze twee effecten zorgt de omringende vegetatie waarschijnlijk voor een reductie van
het effect van ijzertoxiciteit.

Bionzassa zeldzame soorten

Percolatie met ijzer-rijk water leidde in de zoden nog met tot een relatief hogere biomassa
productie van C. hostiana en V. dioica ten opzichte van de overige vegetatie. Door de korte
groeiperiode van de zoden, slechts 3 maanden, hebben verschuivingen in de concurrentie
verhoudmgen zich mogelijk nog met hebben geuit in de vegetatie. Daarnaast is het mogelijk
dat een dee! van de in de vegetatie aanwezige soorten a! aangepast is aan een ijzerrijk

milieu. Zo is van Molinea caerulea bekent dat ze relatief tolerant is voor hoge ijzer
concentraties (Snowden & Wheeler, 1993) en dat ze nog goed kan groeien op zeer fosfaat
arme bodems. De manier van toedienen heeft mogelijk geleid tot een minder homogeen
verdeling van ijzer over de bodem als in de potproef.
Een andere verkiaring voor het ontbreken van een groeiremmend effect van ijzer in de
intacte zoden is het hierboven beschreven effect dat de vegetatie de concentratie van vrije
ijzerionen verlaagd (door opname en/of immobilisatie). Hiermee reduceerd de omringende
vegetatie waarschijnlijk het effect van ijzertoxiciteit.

Interactie met sulfide ?

Het inlaten van su!faatrijk oppervlaktewater kan zorgen voor een verhoging van de P
beschikbaarheid. Dit komt waarschijnlijk doordat bij een redoxpotentiaal lager als -50 mV

sulfide het fosfaat verdringt van ijzercomp!exen (Caraco et a!., 1989 en Smolders &
Roelofs, 1993 en Koerselman & Verhoeven, 1993). In dit onderzoek werd geen effect
gevonden van sulfaatrijk water op het gehalte aan Fe in het bodemvocht en op de biomassa

productie. Alleen de groei van C. hostiana werd bij doorspoeling met sulfaatrijk water
geremd. Het ontbreken van een eutrofleerend effect van het sulfaatrijke water komt mogelijk
doordat de bodem in het verleden a! rege!matig overstroomd is met sulfaatrijk
oppervlaktewater.
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Tot slot
Dit onderzoek vormt een onderdeel van het BION-project dat scenarios onderzoekt voor het
herstel van natte graslanden in beekdalen door middel van vernatting. Mijn dank gaat uit
naar Drs. Iris van Duren en Dr. Dick M. Pegtel voor de prettige begeleiding en naar Willem
van Hal, Nelly Eck, Jacob Hogendorf en Sies Nijdam voor hun huip bij praktisch werk in
het veld, in de kas en op het lab.
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Bijlage 1

Berekening Fe concentratie veld
= 9.7 g P2051cc (bodemmonsters Wyldlânnen)
Omgerekend naar mmol (M P205 = 142 g/mol):
68 mmol P205 /dm3
97 * 2*31/142 = 4.167 mg P/i grond, d.w.z.:
= 0.134 mmol P/i grond (4. 17/31)

Uitgaande van een verhouding tussen Fe en P van 2:1:
(de binding is lang met altijd 2 op 1 is (in zure bodems b. v. ook 3:2 en 1:1, maar
1:1 bindingen zijn over het algemeen minder stabiel, mond. med. W. Chardon).
0.269 mmoi Fe/i grond (2 * 0.134)
Omgerekend naar mg (M Fe = 55.8 g/mol):
0.269 * 55.8 = 15.00 mg Fe/ 1 grond
* 5
P:P 1:5 (mond. med. W. Chardon)
* 2
Voor een effectieve binding van het P dient echter meer Fe toegevoegd te worden
doordat de mobiliteit van Fe en vooral P relatief laag is en in venige grond een deel
van de Fe gebonden wordt door organische verbindingen (m.n. humuszuren). Om
hier voor te compenseren is in overleg met W. Chardon de berekende waarde met
een factor 2 vermenigvuldigd
2.69 mmol Fe / dm3 grond
(= 150mg Fe / dm3 grond)
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Bijlage 2:
Vegetatie opnames in P-bemestingsexperiment 1994.
P-bemesting: 0 = geen bemesting; 1 = 80 kg P I ha.
plotnummer
P-bemesting (0/i)
tot. bedekking (%)
bedekking mosiaag (%)

Hogare p].ant.n:
Molinea caerulea
Agrostis canina
Phragm.i tes australis
Carex panicea
Eriophorurn angustifolium
Lysiznachia vulgaris
Ranunculus flammula
Galium palustre
Cirsiurn dissecturn

4151627 51811515459
00000111111
3

95 95 95 95 95 95 97 95 97 99 99

35338435734
67677777
88888899
33444454
32
4

3

3

3

3

3

2

2

4

4

1

1

Rhinanthus angustifolius

1

7

9

9

4

4

4
1

13
2

7

232
444
3

3

2

Veenplui s
2
3

2

Spaanse

3

1

1

1
1

Salix cinerea

Bladmoasen:
Calliergonella

cuspidata
Calliergon cordifoliurn
Drepanocladus spec.
Totaai soorten

1

22

2 Grote wederik
2 Egelboterbloem

3 Moeraswaistro

3

Viola palustris

Mentha aquatica

7 Pijpestrootje
9 Moerasstruisgras
4 Riet
Blauwe zegge

ruiter
Grote rateiaar
1 Moerasviooitje
Watermunt
Grauwe wilg

453354

3

5

5

3

Gewoon puntmos
Nerfpuntmos
4 Sikkelmos

9 10

6 12

8

8

7

3

2

2

2

9

9

8

9

Bijiage 3:
Effect van

P-bemesting op enkele vegetatie parameters en de significantie van
deze effecten (Mann-Whitney-U toets).

[ibemesting

bedekking

bedekking

bedekking

totaal

Agrosris canina

Cirsiwn

0

95.0 ±0.0

8.0 ±0.0

1.7 ±0.67

9.0 ±0.3

80 kg P/ha

97.0 ±0.7

8.8 ±0.17

0.0 ±0.0

8.3 ±0.8

0.033

0.008

-

0.22

aantal soonen

I

[nificanne (p)
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vulgaris

angustifoli us

Totaal soorten

Calliergon strarnineurn

Bladao.sen:
Drepanocladus spec.
Calliergonella cuspidata
Calliergon cordifoliurn

Taraxacurn pal ustx-e

Viola palustris

Rhinan thus

Galiurn
ustre
Ci rsi urn dissectum
Thalicturn flavurn

pal

Ranunculus flarnrnula

angustifoli urn

Eriophorurn

Lysimachia

Carex panicea
Carex oederi s.1.
Carex nigra

Phragrni tes australia

Hogere planten:
Molinea caerulea
Agrostis canina

6 19

4 17

24

9

7

7

6

7

7
5
5

7
6

7
7

7

7
7

7
8

6

7
8
4

6
6

6

7

6

7

25 25

7

7

7 Pijpestrootje

20 25 25

93 95
111
555
95

7

222
000

23 21

7

7

8

8

8

9

9

8

8

7

7

7

8

8

7

7

7

7

6

9

8

8

8

7

8

7

8

7

0

0

0

2

0

0

'2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0
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0

0

6 11

0

0

8

0

0

0

0

9 11

0

0

8

1

0

8

0

0

9

0

0

7

000000000000000002000020 OSliertmos

0

89119109127988126810108108108

0

0

0

00020
020002202020312004022200 3Sikkelmos
20000
00200 204200200202020522202002 OGewoonpuntmos
lNerfpuntmos

0

00000011000000000000000001000 OMoeraspaardebloem

0

OSpaanseruiter
000000
10000000000000000001000
OPoelruit
00000000000000000000000000000 OGroteratelaar
0 Moerasviooltje

00000000000200000000000000000
ODwerqzegge
00202010100201003002000001000
OZwar?ezegge
00020000000000000200000000000 OVeenpluis
32132233332303223202334204323 4Grotfwederik
01202220020120220202002220002 OEgelhoterbloem
00204330000400422000003030300
OMoeraswalstro
OOl00000000000000000000000000

8

7Moerasstruisgras
44340245435313232332455444423
3ftiet
26032020321040350530204052052 OBlauwezegge

6

8

95 97 95 95 95 95

22 14 20

35 03 11 22
55 75 53 57

95 95

10 15

11 11 12 22
11 11 10 00

2 26

20 25 30 20 25 20 15 15 20 20 30 25 25 25 20 25 25 20 20 25 10 30 25 25 25

5 30 25 27 11

97 97 95 95 95 95 97 97 95 97 95 93 95

1 18

tot. bedekking (%)
bedekking moslaag (%)
dood org. materiaal (%)
hoogte (cm)

00
00

16 13

plotnummer
toevoeging
kalk

3 29
12 28
00000000001
11 11 11
00001111110 00 00 01
95 95 95 97 95 95
2211111421222
12 33
5555557557575 22
55 55 35

Toevoeging: 0=blanco, 1=Fe-rijk sub, 2FeC13; Kalk; 0-niet, 1=wel toegevoegd.

Bijiag. 4:
Vegetatieopnames in de proefvlakken met verschillende behandelingen.

Bijlage 5:
Effect van Fe-bemesting en bekalking op enkele vegetatie parameters en de significantie van deze effecten
(oneway ANOVA).

ijzer

kalk

drooggew.

drooggew.

drooggew.

bcdekking

vegetatie

C. hostiana

V. diolca

totaal

hoogtc (cm)

untal
soorten

0

0

63.8 ±8.6

0.162 ±.023

0.15 ±.118

95.7 ±0.42

23.3 ±1.7

9.3 ±0.4

0

1

83.3 ± 13.8

0.229 ±.115

0.17 ±.096

95.7 ±0.67

20.8 ±2.4

9.3 jO.9

Fe-sub

0

68.7 ±6.8

0.097 ±.037

0.15 ±.132

95.3 ±0.33

23.3 ±1.1

8.7 ±0.7

Fe-sub

1

67.7 ±7.5

0.205 ±.076

0.13 ±.124

95.3 ±0.33

22.5 ±2.8

8.5 ±0.7

Fed3

0

65.9 ±9.8

0.157 ±.071

0.18 ±.086

94.7 ±0.33

24.2 ±0.8

8.7 ±0.6

0.641

0.738

0.832

0.490

0.779

0.834

significanhie (p)
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