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Voorwoord 

Dit verslag is geschreven tijdens een drie 

maanden durende praktijktijd bij het Instituut voor 

Oecologisch Onderzoek te Heteren, Het is een synthese 

van gegevens die door verschillende personen ver

zameld zijn. Een deel is afkomstig uit het verslag 
van A.C. van Bemmel 11 Onderzoek naar de betekenis 

van temperatuur en licht voor de kieming en kiem

plantontwikkeling van Plantago lanceolata en Plantago 

major ssp' major in grasland 11 , een deel is door de 

medewerkers van het 100 verzameld en de drooggewichten 

werden tijdens de praktijktijd bepaald. 

Bij .deze bedank ik alle losse, los-vaste en 
vaste medewerkers van het 100 voor de drie gezellige 

en leerzame maanden, en dr J. van de Toorn in het 

bijzonder. 

juni 1983 
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1. Inleiding. 

De vegetatiestruktuur, door Barkman (1979) ge

definieerd als 11 ••• the temporaland spatial arrangement 
of the different morphological elements of a vegetatiön 11 , 

is van groot belang voor de samenstelling van die vege

tatie. Zo zal een korenbloem zich nooit in een beukenbos 

vestigen en een beuk nooit in hooiland. Of een soort 

zich in een bepaalde vegetatiestruktuur kan vestigen 

hangt af van de fysiologische eigenschappen en de gene

tische variabiliteit van die soort. De struktuur heeft 

een dirakte invloed op de individuen die er deel van uit

maken via b.v. konkurrentie en allelapathie en een in

direkte via het b~lnvloeden van het mikroklimaat. 

Beperken we ons tot het mikroklimaat van gras

landan, waar door Stoutjesdijk (1978) onderzoek aan is 

verricht, dan kunnen we, kijkend naar temperatuur en 

vochtgehalte, een globaal onderschei~ maken in drie typen: 

vochtig-koud, vochtig-warm en droog-warm. In elk van deze 

graslandtypen komen specifieke plantesoorten voor. 

Ook belangrijk zijn de lichtomstandigheden in de vegetatie. 

Veel van het licht wat op een vegetatie valt wordt ge

absorbeerd en Wesson (1969) toonde aan dat veel zaden van 

graslandplanten niet kunnen kiemen zonder licht. Naast de 

absolute hoeveelheid licht speelt ook de samenstelling . 
van het licht een belangrijke rol, met name de verho~ding 

tussen rood- en verrood licht die in een dichte vegetatie 

kleiner is dan in een open vegetatie. Bij veel soorten 

wordt de kieming geremd onder invloed van een te lage 

verhouding(5,19). 

In dit onderzoek is gewerkt met grasland waar

in verschillende vegetatiestrukturen werden aangebracht 

door de hoogte van de veg.etatie te variëren en door kunst
matig open plekken te kreëren. De opzet was om de invloed 

van de vegetatiestruktuur na te gaan op de kieming en 

vestiging van twee nauw verwante soorten: Plantage 

lanceolata en Plantage ma.j or ssp ma.j or. 
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Deze twee soorten vertonen grote verschillen 

in fysiologische eigenschappen. Plantage lanceolata is 

een soort met een vrij breed oecologische amplitude m.n. 

wat betreft bodemvruchtbaarheid en vochtregiem (6, 9). 
De soort komt op uiteenlopende standplaatsen voor, vari

erend van grasland tot struweel (6). Pla~tago major ssp 

major daarentegen is een soort met zeer specifieke wensen 

ten aanzien van de standplaats; het is een.soort van 

open, betreden plaatsen 0). 
De kieming van. beide soorten wordt.door een 

kemplex van faktoren be1nvloed, zowel de duur van de 

stratificatie periode als de temperatuur en licht omstan

digheden tijdens kieming spelen een rol. Vast staat dat 

onder laboratoriumomstandigheden P. major niet in het 

donker ki~mt en P. lanceolata wel (14,13). Daarmee ~n 

tegenspraak is dat noch Pons (1982) noch Sagar (1959). 
in het veld kieming van P. lanceolata onder gras vonden. 

Dit hangt mogelijk samen met de stra~ificatie, Pons 

gebruikte n.l. niet gestratificeerd zaad wat andere 

eigenschappen heeft dan gestratificeerd (13). De aan

wezigheid van (te) veel verrood licht remt .de kieming 

van P. major sterk en heeft amper invloed op de kieming 

van P. lanceolata zaad (5,1~). De remmende werking van 

verrood licht wordt beinvloed door de temperatuur in die 

zin dat bij afnemende temperatuur de remming sterker , 

wordt (11;). Voor kieming is een bepaalde minimum tempera

tuur nodig, deze ligt voor P. lanceolata lager dan voor 

P.major. 

De overleving van zaailingen en erg kleine 

plantjes (1 tot 3 blaadjes) van P. lanceolata bleek ge

korreleerd te zijn met de lichttransmissie( 9 ) • Verder 

was ook de grootte van de planten van belang. Grote 

(~ 4 bladeren) bleken een' hogere overlevingskans te 

hebben dan kleinere (9 ). 

Al deze faktoren zijn van belang voor de 

vestiging van planten op een bepaalde plek. Naar aan

leiding van bovenstaande gegevens was de verwachting dat 
in tegenstelling tot P. lanceolata, P. major zich niet 
of nauwelijks zou vestigen in de wat geslotener vegetatie

strukturen. 
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2. Materiaal en methoden. 

2.1. De proefveldjes. 

In een onbeweid en jaarlijks twee maal gehooid+ 

grasland op het terrein van het IOO te Heteren (zware 

klei) werden 6 verschillende vegetatiestrukturen gekreëerd 

(tabel 1). Het gras werd op verschillende hoogten gehouden 

(5 cm, 15 cm en natuurlijke hoogte) of er werden kunst

matig open plekken in aangebracht. Er waren open plekken 

van 5x5 cm2 , van 10x10 cm2 en van· 1x1 .. m2 . Bij de grootste 

open plek kan nauwelijks meer van grasland gesproken 

worden. 

Tabel 1~ De in de proef gebruikte vegetatiestrukturen 

en de in het verslag gebruikte kodering. 

Natuurlijke vegetatiehoogte ca 40 cm NH 

Vegetatie hoogte 15 cm H15 
Vegetatiehoogte 5 cm H5 
Vegetatiehoogte 0 cm, grote open plek HO 

Open plekken van 10x10 cm 2 G10 
Open plekken van 5x5 cm2 G5 

Alle proefveldjes waren 1x1 
2 . 

m • Er is gewerkt 

met een Randomised Block Design~met 5 herhalingen, dit 

om mogelijke invloed van inhomogeniteiten in het terrein 

te beperken en statistische verwerking mogelijk te maken. 
-

In het najaar werden van elke soort, gescheiden, 

50, in de nazomer verzamelde,zaden ingezaaid~ In de 

veldjes NH, H15, H5 en HO gebeurde dit op 2 vlakjes van 

10x10 cm2 in het midden van elk veldje. Bij G10 werd op 

de twee kale plekken ingezaaid en bij G5 werden op 2 keer 

4 kale plekken 13 zaden ingezaaid, in totaal dus 52 per 

soort. 

*zie ~oor een plattegrond van de opzet bijlage I. 
+het hooien gebeurde in juni (tweede helft) en in sep

tember, tot een hoogte van ca 10 c~. 
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2.2. Mikroklimaat. 

Om de verschillen-in mikrokiimaat tussen de 

vegetatiestrukturen vast te leggen is dagelijks met be

hulp van thermokoppels de maximum- en minimum temperatuur 

geregistreerd. De thermokoppels waren bij alle zes proef

omstandighèden enige millimeters onder het grond opper

vlak aangebracht en bovendien bij NH en HO op twee centi

meter onder het grondoppervlak. 

Ook werd de invloed van de vegetatiestruktuur 

op de totale hoeveelheid licht en de spectrale samen

stelling ervan onderzocht. Met een silicium fotocel werd 

de totale hoeveelheid licht boven en onder de vegetatie 

gemeten. De verhouding tussen rood- en verrood licht in 

en boven de vegetatie werd gemeten met 6 siliciumcellen 

waarvan drie roodgevoelige (gefilterd met Schott KG-3 
infrarood filter en Bal~er Riltraflex K6, breedband inter

ferentie filter) en drie verroodgevoelige (gefilterd 

met Schott KG-3 en Schott RG-715 filte~). De relatieve 

transmissie (RT) werd berekend met de volgende formule: 

rood 1n de vegetatie 
verrood 

RT = 
rood boven de vegetatie 
verrood 

De metingen werden. net naast de pro~fvlakjes. 

in de veldjes verricht, dit om belnvloeding van de proef 

door beschadiging te voorkomen. 
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2.3. Demografische waarnemingen. 

Om te onderzoeken of Plantage zaad in de zaad

bank aanwezig was, zijn verspreid over het terrein grond

monsters genomen tot 10 cm diepte. De monsters werden in 

de kas verbrokkeld en gekontroleerd op kieming. 

Vanaf half februari werden de veldjes i~dere 

week geköntroleerd op het verschijnen van kiemplantjes. 

Bij elk kiemplantje werd een. gekleurde kopspeld gestoken. 

Omdat elke week een andere kleur speld werd gebruikt, 

was zo van alle planten de kiemdatum op de week nauw

keurig bekend. 

Aan de plantjes werden ook morfologische waar

nemingen verricht, daartoe werd van elk veldje een plat

tegrond gemaakt zodat de planten·individueel gevolgd kon

den worden. In eerste instantie werden alleen de cotyl

lengte, de lengte van het langste bl~d en het aantal 

bladeren bepaald, later kwam daar de breedte van het 

langste blad nog bij. Uit het produkt van de lengte van 

het langste blad, de breedte van het langste blad en . 

het totaal aantal bladeren was de biomassaindex te be

rekenen. Deze index is sterk gekorreleerd met het droog
gewicht (10, A.Smit mond.med.) en als zodanig een maat 

voor de biomassa. 

Ha iets meer dan een jaar (mei 1983) 'werd van 

rl.e over ge bleven planten het droogge\vicht bépaald. 
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3. Resultaten. 

3.1. Het mikroklimaat. 

Door de geringe plantengroei was tot eind april 

de vegetatie slechts 5 cm hoog en moeten de veldjes NH, 

H15 en H5 als identiek worden beschouwd. 

In figuur 1 staan de maximum- en minimum tem

peratuur op enige mm •onder het grondoppervlak uit gezet. 

Het is opvallend dat de invloed ·van de vegetatiestruktuur 
op het temperatuurverloop zo gering is. In mei werden in 

G10 de grootste schommelingen gemeten en in NH en H5 de 

kleinste. De temperatuurschommelingen op 2 cm onder het 

grondoppervlak (fig 1) zijn in veldje NH duidelijk minder 

groot dan in veldje HO. In beide veldjes waren de schom

melingen minder groot op.2 cm diepte dan net onder het 

grondoppervlak; bij NH was dit effekt aanzienlijk groter 

dan bij HO. 

De voor de kieming belangriJke relatieve trans

missie van rood licht tov verrood licht staat in tabel 2. 

Tabel 2: De relatieve transmissie van rood-licht t.o.v. 

verrood-licht in de verschillende vegetatie
strukturen op verschillende data gemeten. 

Datum Vegetatiestruktuur 

NH H15. H5 HO G10 G5 
10/3 0' 64 0,93 

18/3 0,96 0,91 0,98 

24/3 0,89 0,98 0,94 
1/4 0,89 0,99 0,96 1 '00 
7/4 0 ,·'75 0,93 0,91 0,97 

14/4 0,65 0,94 0,93 1 , 05 

28/4 0,94 0,97 1 , 01 1 , 01 1 , 03 

8/5 0,19 0,74 1, 00 0,96 0,84 

13/5 0, 1 3 0,30 0,98 0,98 0,76 

21 I 5 0,11 0, 17 0,40 0., 95 0,63 0,64 
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Omdat het grootste ~eel van het zaad al voor 

half mei gekiemd was is daarna de relatieve transmissie 

niet meer bepaald. In de veldjes H15 en NH zijn de 
metingen pas begonnen toen de veldjes af gingen wijken 

van respektievelijk H5 en H15. 

Uit tabel 2 blijkt duidelijk dat de RT afhan

kelijk is van de vegetatiehoogte. Ook is er een verschil 

te zien tussen de klein en de grote open plekken. Bij de 

kleine open plekken hing de vegetatie meer over de gaten 

heen. 
Voor de groei van planten is ook de totale 

hoeveelheid licht van belang. In tabel 3 staat hoeveel 

procent van het opvallend licht wordt doorgelaten tot 

de bodem •. De gegevens zijn het gemiddelde van steeds 

twee waarnemingen ~p 21-7-'82. 

Tabel 3: De transmissie van de totale hoeveelheid licht 

in procent van het Ópvallend licht. 

NH 22,4 % 

H15 25,2 % 

H5 72,6 % 
HO 100 % (niet gemeten) 
G10 51 '4 % 

G5 42,5 % 

Uit de tabel blijkt dat de doorgelaten hoe

veelheid licht afhangt van zowel de vegetatiehoogte als 

de "dichtheid" van de vegetatie. 



3.2. Het kiemingsverloop. 

In de grondmonsters werd geen kiemkrachtig 

zaad van Plantage lanceolata of P. major aangetroffen. 

In figuur 2 is het kiemingsverloop van P.lan

ceolata en P. major weergegeven in de verschillende 

vegetatiestrukturen. Er.blijkt bij P.lanceolata geen 

duidelijk verschil op te treden in eerste verschijnings

datum tussen de vegetatieatrukturen. Bij P. major vindt 

in de vegetaties met een open karakter (HO, G10, G5) 

eerder kieming plaats dan iri de andere vegetaties. 

P. lanceolata kiemt onder alle omstandigheden 3 tot 4 
weken eerder dan P. major. 

Het gemiddeld tijdstip van kieming valt voor 

P. lanceolata in de veldjes H15 en NH later dan in G10 

(X2-toets, p 0,025). Bij P. major werden geen signifi

cante verschillen in de gemiddelde kiemdatum vastgesteld. 

Voor P.lanceolata ligt de gemiddelde kiemdatum onder alle 

omstandigheden vroeger dan voor P. major. 

Er lijkt een tweede kiemingspiek(je) op te 

treden voor P. major in NH en voor P. lanceolata in G10. 

Na 21-5 vond weinig kieming meer plaats (tabel 4), 
wel is het opmerkelijk dat P. major iets meer nakieming 

vertoonde dan P. lanceolata. 

Tabel 4: De kieming van Plantago laneeolata en P.major 

ssp major ná 21-5-82 in de verschillende vege

tatiestrukturen. 

Plantage lanceolata 

P. major ssp major 

NH H15 H5 HO 

1 2 1 2 

4 1 0 4 

9 

G10 G5 

1 4 
7 6 
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3.3. De groei en bloei. 

Het was moeilijk een goede maat te vinden 

voor de groei. Het was niet mogelijk om met behulp van 

de non-destruktieve biomassa-indices (zie 2.3.) de groei 

te volgen omdat in de periode van sterke groei (juhi) 

gehooid werd. Als globale maat voor de groei is het aantal 

bladeren genomen (fig.3). Omdat de opkomstdata nogal uit

een lagen, waardoor kleine en grote planten aanwezig 

waren in elk veldje, is gewerkt met de gegevens van één 
cohort. Een cohort is een groep planten van ongeveer 

dezelfde leeftijd. In dit geval is gekozen voor het 

cohort van de planten van de eerste kiemingspiek, dat 

heeft als gevolg dat voor de beide plantage soorten 

verschillende cohorten zijn gebruikt. Voor Plantage lan

ceolata is het cohort g~nomen van planten die gekiemd 

zijn 11 m~art en 1 april, voor P. maJor van planten die 

gekiemd zijn tussen 24 maart en 14 april (zie fig. 2). 

Uit figuur 3 blijkt dat zowel Plantage lanceolata als 

P. major in de veldjes HO het grootste aantal bladeren 

hebben. Tussen de overige vegetatiestrukturen zijn geen 

duidelijke verschillen te zien in het aantal bladeren. 
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In de veldjes HO werden door zowel Plantago 

lanceolata als P. major veel bloei-aren gevormd. In het 
totaal werden in die veldjes. door P. lanceolata meer dan 

100 bloei-aren gevormd, door P. major meer dan 40. 

In de H5 veldjes werden door P. lanceolata 4 bloei-aren 

gevormd en in èen G10 veldje vormde P. major één bloei

aar. In de overige veldjes zijn geen bloei-aren gevormd. 

3.4. De sterfte. 

VÓÓr 21-5, tijdens de kiemperiode,vond al enige 

sterfte plaats. In tabel 6 is het sterfte percentage tot 

21-5 weergegeven. 

Tabel 6: Het sterftepercentage van Plantage lanceolata 

en P. major tot 21-5,in de verschillende vege

tatiestrukturen. 

Plantago,lanceolata 

P. major ssp major 

NH H15 H5 HO G10 G5 

15,4 12,5 17,8 21,1 16,0 9,8 

16,7 7,7 12,0 23,8 21,9 18,0 

Voor beide plantago soorten is d~ sterfte 
0 

het hoogst in de HO veldjes, voor het overige lijkt de 

strefte vrij onafhankelijk te zijn ~an soort en vege

tatiestruktuur. 

In figuur 4 en 5 zijn de survivorshipcurves 

getekend vanaf 21-5-'82 voor de beide plantago soorten 

in de verschillende vegetatiestrukturen. Een rechte lijn 

in een dergelijke curve wijst op een konstante sterfte 

die optreedt onafhankelijk van het tijdstip waarop ge-

keken wordt. Bij Plantago lanceolata geven de veldjes 

G10 en G5 ongeveer een rechte lijn. Bij de H5 veldjes 

is. de sterfte in het begin veel hoger dan naderhand. 

In de NH veldjes treedt tussen 26-5 en 22-6 een grote . .. 
uitval op. De richtingskoëfficiënt van de lijn geeft 
aan hoe groot de sterfte is. 
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In de NH veldjes treedt de hoogste sterfte op, de minste 

sterfte treedt op in de veldjes met een min of meer open 

karakter (G5,G10,H5). 

In figuur 5 staan de survivorshipcurves van 

P. major. Opvallend is dat de lijnen steiler lopen en 

dus de sterfte groter is dan voor P. lanceolata. Vooral 

in veldjes G5 treedt tussen 20-7 en 20-9 een grote sterfte 

op.De curve van de H5 veldjes vlakt iets af aan het eind 

van het groeiseizoen, dat houdt in dat de overlevings

kans dan iets hoger is. 

In figuur 6 is de procentuele overleving van de 

P. lanceolata kiemplantjes gegeven. Deze figuur is ge

maakt om te bepalen of de sterfte. selektief is en af~ 

hangt van de kiemingsperiade of niet. 

Het blijkt dat voor alle kiemdata de over

leving in G10 en G5 het hoogst is.en in H15 en NB,het 
laagst. De overleving op grote open "plekken (G10) is 

iets hoger dan op kleine open plekken (G5) maar in het 

open veld (HO) is de overleving duidelijk lager. Met 

name in de HO veldjes blijkt een vroege kieming on

gunstig. te zijn. Ook planten die laat kiemen, in of na 

de 5de periode, hebben een lage overlevingskans.Een 

uitzondering hierop zijn de veldjes H5 waar de overleving 

vrij konstant is tot periode 7. 
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Figuur 6: De procentuele overlevingi~ tot september van 

Plantage lanceolata kiemplantjes van verschil

lende kiemperioden, uitgezet voor de verschil

lende vegetatiestrukturen. 

Periode 
Periode 
Periode 
Periode 

1 vÓÓr î8/3 
2 18/3-24/3 
3 24/3- 1/4 
4 1/4-14/4 

Periode 
Periode 
Periode 

5 14/4-28/4 
6 28/4-13/5 
7 13/5-26/5 

* zie voor de absolute gegevens bijlage VII. 
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3.5. De grootte van de planten die zich in september 
11 gevestigd 11 hadden~ 

Het is mogelijk om de vestiging te berekenen, 

dit is het produkt van kieming en overleving. Omdat de 

september gegeven~ zijn gebruikt gaat het om een voor

lopige vestiging, de definitieve vestiging kan op z'n 

vroegst na de winter berekend worden(zie 3.6.). 

In tabel 7 staan de voorlopige vestigingen 

van de beide plantage soorten. Het is duidelijk dat 

Plantage lanceolata zich in alle vegetatiestrukturen 

beter vestigt dan P. major. Zowel P. lanceolata als 

P. major vestigt zich beter in vegetaties met een open 

karakter (HO, G10, G5) dan in vegetatie met een iets 

dichtere struktuur (NH, H15, H5). Bij P. lanceolata 

wordt dit vooral door de hogere overleving bepaald. 

Tabel 7: De kieming, overleving en de daaruit berekende 

vestiging van P. lanceolata en P. major ssp 

major in verschillende vegetatiestrukturen. 

Struktuur %-kieming %-overleving %-vestiging 

P.l. P.m. P.l. P.m. ;p.l. P.m. 
• 

NH 47 17 24 20 11 3 
H15 38 10 43 5 16 1 

H5 52 .1 0 48 29 25 3 
HO 36 17 67~f 66~f 24 ~f 11 ~f 

G10 42 29 71 48 30 14 

G5 45 36 71 27 32 10 

~f Voor HO ZJ.Jn de gegevens van juli gebruikt en is dus 

de voorlopige vestiging tot juli bepaald. 
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In september is van alle planten die nog aan

wezig waren,een biomassa-index bepaald. Deze indices 

waren een aanduiding voor de biomassa produktie tot dan 
toe en vormden een uitgangssituatie om de overleving 

van de planten in de winter te kunnen interpreteren. 

Er bleek veel spreiding in de biomassa-indices te zit

ten zodat niet gewerkt kon worden met de gemiddelde 

waarden. In figuur 7 is voor Plantago lanceolata de 

verdeling van de aanwezige biomassa-indices over de 
biomassa-klassen aangegeven. 

De totale produktie, die blijkbaar sterk 

afhangt van het aantal planten, is het hoogst in de 

G10 veldjes en het laagst in deNHen H15 veldjes. 

In de H15 en NH veldjes zijn de planten erg 

klein, ook in de H5, G5 en G10 veldjes komen veel kleine 

planten voor maar daar zijn ook grote aanwezig. 

Ook voor Plantago major ssp major is getracht 

een dergelijke indeling in biomassa~klassen te maken, 

maar daarbij deed het probleem zich voor dan'in veel 

vegetatiestrukturen minder dan 10 planten over waren. 

Ocdat P.major een heel andere manier van groeien heeft 
dan P. lanceolata mag figuur 8 niet zonder meer met 
figuur 7 vergeleken worden. Wel.mag de globale vorm 
vergeleken worden. Het blijkt dat in G10 en G5 bij P. 

major relatief iets minder kleine planten·voorkomeno 

dan bij P. lanceolata. Vooral in G10 zitten ook erg 

veel grote planten. De totale.produktie kan niet 

vergeleken worden, daarvoor zou m.b·.v. destruktieve 

methoden de preciese relatie tussen drooggewicht en 

biomassa-index bepaald moeten worden voor de beide 

soorten. 
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N H l-ll 5 l-15 
60% 60% 60% 

50 50% 50% 

40 

30% 
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20 

Biomassa-klassen 

GJO 

at'!J'I567f 

40% 

30% 

20% 

1 O% 

50% 

40% 

30% 

20% 

1 O% 

Biomassa-klassen 

65 

Biomassa-klassen 

Biomassa-klassen 

x=biomassa-index 
1 ' 0 x 50 
2 50 x 100 
3 100 x 150 
4 150 x 200 
5 200 x 250 
6 250 x 300 
7 300 x 0 350 
8 350 x 400 
9 400 x 

Biomassa-klassen Biomassa-klassen 

Figuur 7: De relatieve verdeling*van de voor Plantage 

lanceolata berekende biomassa-indices over 

de biomassa-klassen, uitgezet voor de verschil
lende vegetatiestrukturen. 

* zie voor de absolute gegevens bijlage VII A. 
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Figuur 8: De· relatieve verdeling van de voor P. major 

berekende biomassa-indices over de biomassa

klassen, uitgezet voor G10 en G5~ 

20 



3.6. De vestiging. 

Zowel Plantage lanceolata als P. major waren 

in het voorjaar in de HD.veldjes nog aanwezig. Met name 

P. lanceolata had zich sterk uitgabereid met vele zij

rozetten en besloeg een veel groter oppervlak dan de 

10x10 cm2 waarop ingezaaid was. P. major kwam verder in 

geen één veldje meer voor. In tabel 8 staat de %-vestig

ing van P. lanceolata. Vergelijken we tabel 8 met tabel 
7 dan blijkt dat in H 5 relatief de meeste planten de 

winter door gekomen zijn en in H15 de minste. 

Tabel 8: Het totaal aantal planten, de vestiging, het 

Struktuur 

NH 

H15 

H5 

G10 

G5 

* totaal drooggewicht en het totaal aantal bloei-

wijzen voor Plantage lanceolata in de verschil

lende vegetatiestrukturen, bepaald in mei'83. 

aantal 
planten 

19 

9 
45 

44 
34 

totaal aantal 
vestiging d.gewicht bloei-aren 

7,5 

3,4 
18,2 

17,6 

13,5 

8,507 

5,276 

52,647 

36,077 

33,519 

5 
5 

51 

20 

29 

Na HO is de vestiging in H5 het beste, er 

staan vrij veel grote planten in de veldjes en er worden 

veel bloei-aren gevormd. In de wat dichtere strukturen, 

NH en H15, is de vestiging slecht wat vooral komt door 
de lage overleving want ~~·kie~irig·i~ er (tib~l 7) niet 

veel slechter dan in de andere veldjes. Met de gebruikte 

methode kon niet worden uitgemaakt of het verschil tussen 

NH en H15 en het verschil tussen G10 en G5 significant 
was. 

i~ totaal drooggewicht van alle planten van alle veldjes 

in gram. 



Het was niet mogelijk om alle in mei in het 
veld voorkomende planten terug te vinden op de platte

grondjes. Er is onderzocht of er,voor de planten die met 

90 % zekerheid ~eplaatst konden worden op de platte

grond, een verband bestond tussen de biomassa-index in 

september en het in mei bepaalde drooggewicht. Er kon niet 

worden aangetoond dat er enig verband bestond, dit houdt 

in dat het b.v. niet zo is dat planten die in september 
erg groot waren, na de winter nog steeds groot waren. Wel 

waren bloeiende planten veel zwaarder dan niet bloeiende 

(zie ook bijlagen II-VI) •. 

Tabel 9: De in september bepaalde biomassa-indices van 

Plantago lanceolata en de bijbehorende in mei 

bepaalde drooggewic~ten voor bloeiende en 

· NH 

H15 

H5 

G10 

G5 

niet bloeiende planten in verschillende vegetatie

strukturen. 

Bloeiende planten .. Niet bloeiende planten 

index drooggewicht index drooggewicht 

27,3 0,177 25,6 2,631 
75,6 0,043 
95,2 0,772 

31 '5 0,573 57,6 3,459 
96,0 0' 1.20 68 ,·8 5,204 

136 0,249 235 3,571 
247 0,402 380 3,921 
351 0,434 

3,6 0,490 24,3 1, 832 
64,8 0,636 
68,0 0,450 

240 0,374 
314 0,485 

70.4 0,351 127 0,793 
168 0,492 168 0,924 

175 1,726 
243 1, 942 
246 2,012 
247 1 , 636 
288 1, 537 
350 1 , 424 
367 2,291 
472 2,756 



4. Diskussie. 

De verschillen in mikroklimaat tussen de 6 vege
tatiestrukturen waren kleiner dan verwacht. Met name het 

verschil in maximum- en minimum temperatuur tussen de 

strukturen veroonde weinig variatie. De oorzaak hiervan 

is niet duidelijk. Dat de temperatuurfluktuaties in NH 

net onder de grond groter zijn dan op twee cm diepte, 

komt overeen met de door Thompson (1977) verkregen resul
taten. Dat dit verschil in veldje HO niet optrad, komt 

wellicht doordat de grond daar dToogte-scheurtjes ver

toonde. Uit de gegevens kan wel worden gekonkludeerd 

dat P. lanceolata kiemt bij een lagere temperatuur dan 

P. major. P. lanceolata kiemde bij een maximumtemperatuur 

van 5°C BnP. m~jor bij een maximum van 18°C. De waarde 

van P. major ligt ve~ boven de in het laboratorium ge

vonden waarde van 10°C waarbij Pons(1981) 30% kieming 

vond na een stratifiGatie van 12 weken. 

Doordat het gras pas laat flink ging• groeien,. 

zit er weinig verschil in de relatieve transmissie tus

sen de veldjes NH, H15 en H5. Wel is de RT in de veldjes 

met een open struktuur, HO, G10 en G5, veel hoger. 

P. major, die sterk gevoelig is voor verrood licht (5, 

12), kiemde beter in de veldjes met een open struktuur. 

De RT begon in NH pas te dalen toen het meebte zaad ~1 

gekiemd was, dit verklaa~t vermoedelijk waarom in deze 

proef w~l kieming van P. lanceolata plaats vond tewijl 

Sagar (1959) g.~~n kieming vond in "·tall grass habitats". 

Het is opmerkelijk dat slechts een klein deel 

van het zaad kiemde (P. lanceolatac~50%, P. major ~40%). 

Er is in het volgend voorjaar gekeken of er nog kieming 

kon worden aangetoond van zaad.wat eventueel secundair 

dormant was geworden. In april '83 is slechts één kiem

plant gevonden van P. lanceolata in H15. Doordat er 

flinke bodemverplaatsingen hadden plaats gevonden o.i.v. 

mollen, is niet verder onderzocht of er in de bodem nog 

zaad aanwezig was. Oorzaak van het lage kiemingspercen-· 

tage kan zijn dat het zaad gepredeerd is, weggewaaid is 

of in droogte scheuren gevallen. Ook is weinig bekend 
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over de rijpheid van het zaad die van invloed kan zijn 
geweest. op de kie~ing (4), 

De beide weegbree soorten groeiden het best in de 

veldjes HO. Deze veldjes zijn vanaf juli niet meer in de 

resultaten verwerkt omdat de planten zich zo sterk uit

gebreid hadden dat het niet meer mogelijk was de indivi

duele planten te ~algen. Dat de groei van P. lanceolata 

goed was in de veldjes G10, G5 en H5, zoals uit de bio

massa-' indices blijkt (tabel 7), moet waarschijnlijk 

toegeschreven worden aan de beter lichtomstandigheden en, 

voor G10 en G5, de lagere konkurrentie van andere planten. 

De sterfte van P. major is in alle vegetatie

strukturen hoger dan van P. lanceolata. Opmerkelijk is 

dat, over het geheel'genomen, de sterfte van P. lanceolata 

iets konstanter is dan van P. major waarbij in de survi

vorshipcurves 11 knikken 11 zitten. Het aantal planten dat 

in de kurve~ betrokk.eri is, ·is met name voor P. major vrij 

laag, waardoor 11 toevalligheden 11 de grote lijnen verdoe

zeld kunnen hebben. Het doortrekken van de regressie

lijnen in de survivorshipcurves om zo het aantal planten 

in het voorjaar te voorspellen is riskant omdat slechts 

een beperkt aantal punten voór de winter bepaald is en 

aangenomen mag worden dat de sterfte in de winter hoger 

ligt. Een hogere ste~fte houdt een knik naar beneden in, 

dit zou vooral voor P. major, die ondergronds overwintert, 

kunnen optreden. 

Opmerkelijk is. dat P. major zich zolang heeft 

kunnen handhaven, dit weerlegt de hypothese van Sager 

(1959) die stelt dat het vestigen van een soort in een 

habitat afhangt van de kieming en de korte tijd ná de 

kieming. 

Uit deze resultaten komt naar voren dat de groot
te van de planten in sept.ember niets zegt over de grootte 

in het daaropvolgend voorjaar. Antonovics (1982) vond 

daarentegen dat, in bepaalde gevallen, de grootte van P. 

lanceolata. planten na 6 maanden sterk gekorreleerd was 
met de. grootte na 3 jaar. 

Mook (1980), die de Plantage lanceolata planten 
indeelde in groot ( q 4 bladeren) en klein (1-3 bladeren) 
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vond dat de grootte gekorreleerd is met de overleving 

op korte termijn. Of, met een wat uitgebreidere inde

ling, de grootte ook op de lange termijn van invloed is 
op de overleving, kon met deze resultaten niet worden 

nagegaan. 

Dat P •. major ssp major zich niet gevestigd heeft 

in de meeste vegetatiestrukturen, komt door zowel een· 

laag kiemingspercentage als. een lage overleving. Uit de 

gegevens valt niet af te leiden of het licht en de 

samenstelling ervan van invloed is geweest op het kiem

ingspercentage. Wel is de overleving iets hoger in 

de veget~tiestrukturen waarin veel licht doord~ingt. 

P. lanceolata vestigt zich in alle vegetatie

strukturen. Mhlgaard (1977) vond een nauw verband tus
sen de vestiging van Taraxacum en de hoogte van de 

vegetatie. Voor Plantage lanceolata werd niet zo'n 

duidelijk ~eband gevonden maar.wel was de vestiging 

in de ~egelities met ee~ tamelijk geiloten karakter 

lager dan in de open vegetaties. Met name in H5 

werden erg ·veel bloeiwij zen gevormd'.- De invloed van 

de vegetatiestruktuur op ·de fitness van de soort 

zou nader onderzocht kunnen worden. 
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Bijlage II: Het drooggewicht in gram van bladeren,bloei
stengels en bloeiaren van ca 1 jaar oude 
Plantage lanceolata planten die opgegroeid 
zijn in vegetatiestruktuur G5. 

Bladeren Bloeistengels Bloeiaren Totaal 

2,058 0,377 0,126 2, 636 1~ 

1 , 31 5 0,773 0,203 2,291 1~ 

1 , 569 0,339 0,104 2,012 1~ 

0,637 1 , 012 0,293 1 '942 1~ 
1 , 14 9 0,606 0,165 1,920 
1,420 0,310 0,057 1 '787 
1 '721 0,021 0,017 1, 759 1~ 

1 '167 0,455 0' 104 1 , 726i~ 
0, 850. 0,62.3 0,186 1, 659 
1 , 133 .o, 377 0,126 1 , 636i~ 
1, 402 0' 11 0 0,025 1 '537 1~ 
0,992 0,337 0,095 1 '424i~ 
0,982' 0,982 
0,663 0,237 0,071 0,971 
0,553 0,269 0,102 0,924 1~ 

0,562 0,295 0,045 0,902 
.o, 771 0,771 
0,611 0,611 
0,610 0,610 
0,492 0, 4 92i~ 
0,378. 0,378 
0,367 0,367 
0,354 0,354 
0,351 0, 3 51 1~ 

0,300 0,300 
·0,259 0,259 
0,227 ' -0,227 
0,188 0,188 
0,157 0,157 
0,1 56 0,156 
0,113 0,113 
0,025 0,025 

31,467 



Bijlage III: Het drooggewicht in gram van bladeren,bloei
stengels en bloeiaren van ca 1 jaar oude 
Plantage lanceolata planten die opgegroeid 
zijn in vegetatie~ruktuur G10. 

Bladeren Bloeistengels Bloeiaren Totaal 

1 , 756 1 , 225 0,284 3,265 
1, 924 0,368 0,082 2,374 
1 , 001 0,713 0,168 1 , 882 
1 , 243 0,490 0' 112 1 , 845 
0,828 0,757 0,247 1 , 832-1~ 
1 , 518 0,212 0,048 1 , 778 
1 '211 0,461 0,090 1 '· 762 
1 '1 00 0,333 0,085 1 , 518 
0, 898· 0,466 0, 118 1 , 482 
0,848 0,467 0,106 1 , 421 
1,300 1, 300 
1 , 039 0,182 0,058 1 , 279 
0,871 0,152 0,028 1 , 051 
0,855 0,855 
0,652 0,652 
0,434 0,152 0,050 0, 636-1~ 
.o, 483 . 0,092 0,020 0,598 
0,584 0,584 
0, 3.89 0,139 0,034 0,562 
0,538 0,538 
0,500 0,500 
0,491 0,491 
0,490 0,490-1~ 

0,485 0, 485'~~ 
0,450 0, 450-1< 

. 0' 445 0,445 
0,392 0,392 
0,374 0.374 1r 
0,365 0,365 
0,365 0,365 
0,339 0,339 
0,338 0,338 
0,317 0,317 
0,287 0,287 
0,204 0,204 
0,168 . 0, 1 68 
0,164 0,164 
0' 143 0,143 
0' 11 3 0, 113 
0' 107 0' 1 07 
0,077 0,077 

41 planten 33,828 



Bijlage IV: Het drooggewicht in gram van de bladeren, bloei-
stengels en bloeiaren ca 1 jaar oude 

Bladeren 

2,094 
1 , 937 
1 , 5 58 
1,798 
1, 880 
1 , 412 
2,144 
1, 462 
0,834 
1, 279 
1, 024 
0,930 
1, 355 
0,700 
0,998 
0,922 

oO J 844 
1 '120 
0,963 
0,814 
0,667 
0,853 
0,830 
0,493 
0,406 

. 0,699 I 

0,668 
0,599 
0,573 
0,548 
0,454 
0,434 
0,402 
0,385 
0,290 
0,249 
0,236 
0,198 
0,158 
0,136 
0,128 
0,120 
0,054 
0,051 

4·4 planten 

Plantage lanceolata planten die opgegroeid 
zijn in vegetatiestruktuur H5. 

Bloeistengels Bloeiaren Totaal 

2,424 0,686 5, 2 0/f i~ 
1, 394 0,590 3,921 1~ 

1 , 497 0,516 3,571i~ 

1 , 297 0,364 3,4.59'~~ 
0,761 d, 160 2,801'~~ 

0,947 0,357 2,716 
0,335 0,090 2,569 
0,863 0,217 2,542 
0,802 0' 167 1 , 803 
0,408 0,089 1 , 776 
0,384 0, 120 1 , 528 
0,356 0,072 1 , 3 58 

1 , 3 5 5 
0,526 0,120 1 , 346 
0,235 0,075 1 , 308 
0,293 ·o,o78 1 , 293 
0,244 0,038 1 , 126 

1 , 120 
0,963 

0,107 0,025 0,946 
0,202 0, 041 0,910 

0,853 
0,830 

0,243 0,094 0,830 
0,270 0,098 0,774 

0,699 
0,668 
0,599 
0,573* 
0,548 
0,454 
0,434i~ 
0, 402 1~ 

0,385 
0, 290i~ 
.0,249i~ 
0,236 
0,198 
0,158 
0,136 
0,128i~ 

0,120-l~ 

0,054 
0, 051 

53,284 



Bijlage V: Het drooggewicht in gram vam blad~ren, bloei
stengels en bloeiaren van. ca 1 jaar oude 
Plantage lanceolata planten die opgegroeid 
zijn in vegetatiestruktuur H15. 

Bladeren 

0,982 
0,855 
0,642 
0,478 
0,292 
0,250 
0,174 
0' 131 
0,047 

9 planten 

Bloeistengels 

0,643 
0,197 
0,296 

Bloeiaren 

0,183 
0,029 
0,077 

Totaal 

1 , 808 
1 '081 
1 , 015 
0,478 
0,292 
0,250 
0,174 
0' 131 
0,047 

5,276 



Bijlage VI: Het drooggewicht in gram van bladeren, bloei
stengels en bloei-aren van ca 1 jaar oude 
Plantago lanceolata planten die opgegroeid 
zijn in vegetatiestruktuur NH. 

Bladeren 

. 1 , 4 72 
0,962 
0,772 
0,703 
0,512 
0,402 
0,414 
0,371 
0,340 
0,219 
0,202 
0,177 
0, 151 
0,126 
0,120 
0,118 

,0,075 
0,043 
0,037 

19 planten 

Bloeistengels 

0,700 
0,026 

0,079 

Bloei-aren 

0,189 
0,008 

0,019 

Totaal 

2,631~~ 

0,996 
0,772* 
0,703 
0,512 
0,500 
0,414 
0,371 
0,340 
0,219 
0,202 
0,177~* 

0' 1 51 
0' 126 
0,120 
0' 118 
0,075 
0, 043~* 
0,037 

8,507 



Bijlage VII: Het aantal kiemplantjes van Plantage lan
ceolata ·per periode en het aantal plantjes 

dat in september*nog aanwezig is. 

1 2 3 4 5 6 7 totaal 

NH, gekiemd ( 4) 12 1 5 58 18 10 113 
over (0) 5 5 14 2 2 28 

H15,gekiemd (2) 15 17 37 1.7 7 ( 1 ) 93 
over (0) 6 6 17 5 0 ( 0) 34 

H5, gekiemd 7 31 23 39 17 6 6 129 

over 3 17 1 1 19 8 3 1 62 

HO, gekiemd 17 18 12 30 8 ( 4) 85 
over 7 1 5 9 22 3 ( 3) 56 

G10,gekiemd 13 30 14 1 1 (3) 13 (2) 81 
over 12 28 13 9 ( 3) 7 (2) 69 

05, gekiems:I 1 5 17 17 28 8 8 (2) 93 
over 14 16 13 22 7 4 (2) 76 

* Voor HO de planten die in juli nog aanwezig zijn. 
De tussen haakjes v~rmelde waard~n zijn niet in figuur 
6 gebruikt. 

periode 1 voor 18/3 
Periode 2 18/3-24/3 
Perioél.e ·3 - 24/3- ·1 I 4 
Periode .. 4. 1/4- ~ 4/4 

Periode 5 
Periode 6 
Periode 7 

14/4-28/4 
28/4-13/5 
13/5-26/6 

Bijlage VII A: Het aantal P.lanceolata plantjes in de 
verschillende biomassa-klassen bij ver
schillende vegetatiestrukturen. 

Biomassa-klassen Nti H15 H5 G10 G5 

0- 50 14 2~ 25 25 32 
50-100 7 9 15 19 15 

100-150 .3 0 8 1 1 10 
150-200 3" 2 2 6 7 
200-250 0 1 6 9 4 
250-300 1 3 4 2 
300-350 0 4 0 
35.0-400 '• 2 2 
400- - 1 1 
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