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1. Inleiding 

1.1. Algemeen 

Als gevolg van aanpassing aan de milieu-invloeden van de habitats kan tussen 

populaties van een plantesoort een zekere mate van differentiatie optreden. Deze 

differentiatie binnen de soort kan betrekking hebben op allerlei eigenschappen 

van de levenscyclus, zoals de kieming, leeftijds afhankelijke overleving, 

zaadproduktie, groeisnelheid en zaadbank dynamiek, als ook op de plasticiteit in 

kenmerken (Lotz en Blom 1986). Van de adaptieve betekenis van deze differentiatie 

komen in de literatuur vele voorbeelden voor (o.a. Law et al. 1977, Warwiek en 

Briggs 1980, McNeilly 1981, McGraw en Antonovics 1983, Blom 1983, Beywood 

en Levin 1984, Ritland en Jain 1984); onder "adaptief" wordt verstaan dat een 

kenmerk van een plant onder de specifieke milieu-omstandigheden van de groeiplaats 

tot een optimale fitness leidt. Bradshaw (1984) relateert differentiatie in life

history kenmerken aan de mogelijkheden van de plant tot 1) de vestiging in de 

uiteenlopende habitats; 2) de ontwikkeling en reproduktie in deze habitats; en 3) 

het overleven van milieuveranderingen in deze habitats. Het geheel aan life-history 

kenmerken die een plant bezit duidt men aan als "strategie" (Stearns 1976). 

Uit het oogpunt van de plan1 zelf gezien (de "plant's-eye view") is elke strategie 

een kompromis waarin kosten en baten tegen elkaar zijn afgewogen. Daarbij speelt 

de habitat van de plant (c.q. de populatie) een sleutelrol. Het theoretische werk 

van Cody (1966), gebaseerd op de optimalisering van de nestgrootte in 

vogelpopulaties, heeft geleid tot het zogenaamde "allocatieprincipe"; dit principe 

kan ook op planten van toepassing worden geacht (Harper 1967). Populaties 

van een plantesoort afkomstig van verschillende standplaatsen vertonen verschillende 

allocatiepatronen, hetgeen de basis vormt voor verschillen in life history tussen 

de populaties. Er resulteert dus een strategie als gevolg van de diverse selektieve 

faktoren (Hickman 1979, Jain 1979, Stearns 1976). De life history van planten in 

een populatie is in principe een voor het eigen milieu optimale strategie, d.w.z. 

een strategie welke de "adaptieve winst " maximaliseert en de "kosten" 

minimaliseert. Het is overigens denkbaar dat binnen een gegeven milieu meer dan 

één optimale strategie mogelijk is (Jain 1979). 

1.2. Selektie en strategie 

Wat bepaalt nu de "optimale" strategie? Allereerst moet gesteld worden dat 

de strategie van een plant het resultaat is van natuurlijke selektie. Planten 

produceren een overmaat aan nakomelingen, waarvan onder invloed van een 
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selektiemechanisme slechts die individuen overleven die een genotype hebben dat 

ze in het betreffende milieu een voordeel geeft ten opzichte van hun minder "fitte" 

verwanten. Voorwaarde is, dat er een selektiemechanisme aanwezig is. 

De theorie van de r- en K-selektie gaat uit van de populatiedichtheid als 

selektiemechanisme (Pianka 1970, Parry 1981). De termen r en K zijn afgeleid 

van parameters uit de logistische groeivergelijking: 

N dN = r N (1- _) 

dt 
K 

waarin N= populatiegrootte, r= intrinsieke groeisnelheid, K= draagkrachtkoefficiënt. 

In de oorspronkelijke betekenis staat r-selektie voor selektie op een hoge 

populatietoename in onverzadigde milieus (d.w.z. onder het plafond dat het milieu 

aan de populatiedichtheid stelt), en K -selektie voor selektie op konkurrentievermogen 

in verzadigde milieus. Het milieu bepaalt dus de richting waarin selektie werkt; 

bij soorten die zowel in habitats met r-, als in habitats met K-selektie voorkomen, 

kan men (ecotypische) differentiatie verwachten (McNeilly 1981). 

De betekenis van deze termen is naderhand uitgebreid naar het koncept van r-

en K-strategieën (Pianka 1970, Gadgil en Solbrig 1972). Een r-plant zou de volgende 

eigenschappen bezitten: 1) een korte tijd tot aan het reproduktieve stadium; 2) 

produktie van een groot nakomelingschap; 3) rnonocarpie; en 4) een hoge reproductive 

effort. Een K-plant heeft de tegenovergestelde eigenschappen: 1) uitgestelde 

reproduktie; 2) een klein aantal nakomelingen; 3) polycarpie; en 4) een lagere 

reproductive effort. Het r-K model komt aldus overeen met een serie eigenschappen 

van standplaats en populatie die onderlinge samenhang vertonen (zie tabel 1). Omdat 

r- en K-selektie de uitersten zijn van een reeks tussenliggende mogelijkheden, spreekt 

men van het r-K continuurn (Nichols et al. 1976, Schmid 1984). Soorten, resp. 

populaties, kunnen dan een relatieve plaats krijgen tussen de extremen. 

Het r-K selektiemechanisme is niet het enig mogelijke; het model is ontwikkeld 

voor en dan ook slechts toepasbaar als dichtheidsafhankelijke selektie heeft 

plaatsgevonden (Boyce 1984). Wilbur (1976) stelt daarom een model voor van een 

multidimensionaal selektieregirne, waarin het r-K selektiecontinuurn één dimensie 

vormt, en daarnaast de mate van onvoorspelbaarheid van het milieu en predatie 

andere dimensies zouden kunnen voorstellen. 

Impliciet wordt in het r-K model aangenomen, dat r-selektie tot een vaste 

kombinatie van life-history kenmerken leidt (een r-strategie), en K-selektie tot 

een andere, maar eveneens specifieke, kombinatie (een K -strategie) (N ewell en 

Tram er 197 8). 

De life history van een plant kan gezien worden als het streven (in overdrachtelijke 
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Tabell. ren K-selektie, een aantal variabelen (naar Pianka, 1970). 

milieu 

mortaliteit en 

overleving 

pop u 1 a tiegrootte 

levensduur 

konkurrentie 

selektiefakteren 

r-selektie 

cnvoorspe 1 baar, variabe 1 

vaak schoksgewijs, dicht

heids-onafhanke lijk; 

type III -over l_evingskurve. 

variabel; N «K 

jaarlijkse (her)kolonisatie 

kort, vaak éénjarig 

variabel, vaak onbelangrijk 

1. snelle ontwikkeling 

2. hoge Rmax 

3 . vroege reproduktie 

4. kleine afmeting 

5. eenmalige reproduktie 

( monocarpie) 

K-selektie 

voorspelbaar, redelijk 

konstant. 

meer dichtheidsafhan

kelijk; gewoonlijk 

type I- en Il-kurves. 

(Deevey 1947) 

vrij konstant; N K 

verzadigd milieu 

meestal meer dan 1 

jaar. 

meestal sterk. 

1. tragere ontwikke

ling, groter konkur

rentievermogen. 

2. lagere Rmax' 

milieu is beperkend. 

3. uitgestelde repro

duktie. 

4. grotere afmeting. 

5. herhaalde repro

tie (polycarpie). 
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zin, uiteraard!) van de plant om de allocatie van energie, ofwel biomassa, die daarmee 

equivalent kan worden beschouwd (Hickman en Pitelka 197 5), te optimaliseren. 

Het allocatieprincipe geeft aan, dat de voor de plant beschikbare energie verdeeld 

wordt over drie "ecologisch" belangrijke doeleinden ( Harper 1967, 1977): 

a) bijdrage aan r, de intrinsieke groeisnelheid (d.i. de energie die wordt geïnvesteerd 

in reproduktie-organen en zaad en in vegetatieve vermeerdering); 

b) bijdrage aan de K -waarde, het konkurrerend vermogen (d.i. energie geïnvesteerd 

in vegetatieve groei en aanpassingen van de groeivorm, zoals grotere bladeren, 

langere stengels, sneller en dieper ·groeiende wortels, enz.); en c) bijdragen tot 

het vermijden van predatieschade. 

Standplaatsverschillen en life history differentiatie houden weliswaar sterk verband 

met elkaar, maar de habitat heeft ook een verschillende betekenis voor de 

verschillende levensstadia van de plant; en kan dus konflikten veroorzaken in de 

life history strategie. Kawano én N agai (1975) maken daarom onderscheid tussen 

de levenscyclus-strategie, gerelateerd aan het gehele allocatiepatroon in tijd en 

ruimte door de plant, en de reproduktieve strategie, die de allocatie ten aanzien 

van de reproduktie alleen betreft. 

1.3. Differentiatie binnen deelprocessen in de life history 

Er bestaat, zoals al eerder gekonstateerd werd, een aanzienlijke demografische 

variatie tussen populaties bij vele plantesoorten. Zulke verschillen leiden tot 

verschillen in overleving en fecunditeit van plante-individuen tussen populaties. 

Deze variatie kan genetisch bepaald zijn, maar ook door het milieu geïnduceerd 

worden (Hickman 1979, Watkinsen en Gibson 1985). Is bij sommige soorten het 

genetische effekt in het verschil tussen populaties uit verschillende milieus klein 

t.o.v. het milieu-effekt (bijv. in Plantap;o lanceolata - Antonovics en Primack 1982), 

bij andere soorten is een duidelijke genetische komponent gevonden (bijv. in Poa 

annua- Law et al. 1977). 

Voor het relateren van de demografische verschillen tussen populaties aan de 

strategie van de planten met betrekking tot het milieu, kan men de levenscyclus 

in verschillende stadia verdelen. Deze stadia zijn op te vatten als deelprocessen 

van de life history (vgl. fig. 1): 

a) kieming en vestiging; 

2) groei en overleving tot het reproduktieve stadium; 

c) bloei en zaadproduktie; 

d) zaadverspreiding en zaadbankvorming. 
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Fig. 1. Deelprocessen van de life-history van een hogere plant weergegeven in 

een zgn. 11life-table"-diagram. 
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1.3.1. Kieming en vestiging 

Vaak wordt het grootste sterfterisico binnen de levenscyclus van een plant 

gevonden in het kiemplantstadium (Ca vers en Harper 1967, Sharitz en McCormick 

1973, Grubb 1977, Harper 1977, Werner 1979, Gross en Werner 1982). Kiemings

en kiemplanteigenschappen zijn dus essentiële aspekten van de life-history. 

Het percentage zaden in de zaadvoorraad dat daadwerkelijk ontkiemt wordt sterk 

bepaald door uitwendige faktoren, zoals substraat, vochtgehalte en licht. Het 

zaadgewicht kan een afgeleide zijn· van deze milieufaktoren. Over het algemeen 

blijken zaden met een groter gewicht een hoger kiemingspercentage te vertonen 

dan kleinere zaden van dezelfde planten (Harper en Obeid 1967, Weis 1980, 

Zimmerman en Weis 1982, Schaal 1984, Stanton 1984, Thompson 1984, Winn 1985), 

maar er zijn uitzonderingen bekend (o.a. Cideciyan en Malloch 1982). Eén van de 

mogelijke oorzaken hiervoor is de geringere lichtbehoefte van grotere zaden voor 

de kieming (Sagar en Harper 1960, Harper et al. 1970, Wulff 1972, Baker 1972, 

Gross 1980). Harper en Obeid (1967) vonden, in overeenstemming hiermee, onder 

o!_:>timale lichtomstandigheden bij Linum-rassen, nauwelijks enige korrelatie tussen 

zaadgrootte en kiemingspercentage bij aan de oppervlakte liggende zaden, terwijl 

er bij begraven zaden wel een duidelijke korrelatie bestond. Ook op interspecifiek 

niveau bestaat deze relatie: Gross (1984) vond bij kleinzadige soorten een signifikant 

lagere kieming in dichte vegetatie, dan bij soorten met grote zaden. 

Het kiemingspatroon in de tijd kan eveneens van betekenis zijn. In een 

"competitief" milieu is een snelle, volledige kieming van belang terwijl daarentegen 

planten in een fluktuerend, onzeker milieu meer belang kunnen hebben bij een kieming 

die meer over de tijd is uitgespreid, als gevolg van verschil in dormancy van de 

zaden. Venabie (1984) geeft de theoretische achtergrond hiervan weer in een grafiek 

waarin de relatieve fitness van planten als resultante van overleving en reproduktie 

wordt bepaald (fig. 2). 

Korrelaties tussen zaadgrootte en kiempatroon worden soms wel (Weiss 1980, 

Schaal 1984), en soms niet (Stanton 1984) gevonden. Kleine zaden zouden langer 

levensvatbaar kunnen blijven in de bodem dan grote zaden (Bhat 1973). 

De na kieming volgende kiemplantfase vormt meestal het deel van de levenscyclus 

waarin de meeste sterfte optreedt; de fitness van de kiemplant in zijn milieu wordt 

in hoge mate bepaald door zaadgrootte en kiemingstijd. Klein zaad bevat relatief 

weinig voedselreserves die de plant kan benutten voor de eerste groei, de plant 

is dan eerder aangewezen op de eigen assimilatie (Wilbur 1976, Harper 1977, Angevine 

en Chabot 1979, Weis 1980). Veelal bestaat er echter, onder "optimale" kondities, 

een negatieve korrelatie tussen zaadgewicht en groeisnelheid van de kiemplant 

(Stebbins 1976, Weis 1980, Gross 1984). 
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Fig. 2. Weergave van de relatieve fitness van planten met verschillende kiemings

tijd vanaf de aanvang van voor de groei gunstige omstandigheden (naar 

-venabte 1984). 

Fig. 3. Overlevingscurves (naar Deevey 1947). 
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Het voordeel van een grotere voedselreserve in groot zaad wordt vergroot in 

konkurrentie situaties ( Harper et al. 1972). Salisbury (197 4) stelt, dat soorten die 

zich vestigen in schaduwsituaties gemiddeld zwaardere zaden bezitten dan soorten 

die zich in het volle licht vestigen. Daarnaast kan vroegkiemend zaad voor een 

konkurrentie voordeel zorgen, hetwelk in latere stadia kan blijven bestaan (Naylor 

1980). Harper (1977) konstateert dat dit voordeel groter is dan, op grond van de 

langere tijd die voor de groei beschikbaar is, mag worden verwacht. 

Planten hebben ten tijde van de kiemings- en vestigingsfase geschikte 

omstandigheden nodig. Deze omstandigheden treden meestal slechts gedurende 

korte tijd en slechts op bepaalde plaatsen op; men spreekt wel van zgn. "safe sites11 

(Hárper 1977, Cook 1979). In milieus met sterke konkurrentie, d.w.z. milieus met 

een dichte vegetatie, kunnen safe sites o.a. aanwezig zijn in de vorm van lokale 

verstarinkjes in de vegetatie, oftewel "gaps". Een zekere aanpassing van een populatie 

aan zulke milieus is noodzakelijk; echte ruderale planten kiemen bijvoorbeeld zeer 

slecht onder een grasmat (Penner 1978), en de grootte van de verstoringen kan 

hier dan ook een grote rol spelen. Aanpassing aan 11competitieve11 milieus kan gepaard 

gaan met o.a. vergroting van het zaadgewicht, waardoor een snellere kieming en 

een hogere initiële groeisnelheid wordt bewerkstelligd (Baker 1972, Pitelka 1977, 

Stanton 1984, Werner 1985). 

1.3 .2. Groei en overleving 

De overlevingskans van planten in een populatie wordt door diverse faktoren 

beïnvloed; uit het voorgaande bleek al de betekenis van zaadgrootte en 

kiemingspatroon voor de kiemplantoverleving in verschillende habitats. In een volgend 

stadium is overleving mede afhankelijk van de beschikbare ruimte en nutriënten 

voor de individuen om te groeien (Rossen Harper 1972, Harper et al. 1965). 

Deevey (194 7) onderscheidt 3 typen overlevingskrommen (11survivorship curves11
, 

zie fig. 3). Type I-soorten hebben een relatief lage zaadproduktie, maar veel van 

de gekiemde individuen overleven tot het reproduktieve stadium. Type III daarentegen 

kent een hoge kiemplantsterfte, zodat slechts weinig planten overleven, die wel 

een veel hogere fecunditeit bezitten of waarvan een aanzienlijk deel van de zaden 

kan kiemen (Harper et al. 1965, Schaal en Leverich 1982). 

Gedurende de groeiperiode bestaat er een sterk verband tussen de grootte van 

een plant en de overlevingskans (Solbrig 1981). Harper (1977) onderscheidt 4 

hoofdfaktoren die verantwoordelijk zijn voor de biomassa van een individuele plant 

op zeker tijdstip en de plaats die de plant daarmee inneemt in de grootte-hiërarchie 

van de populatie: 1) het startkapitaal (gewicht van het embryo en zaadreserves); 

2) de relatieve groeisnelheid, bepaald door genotype en milieu; 3) de lengte van 
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de groeiperiode; en 4) restrikties t.a.v. de groei, opgelegd door de aanwezigheid, 

aard en positie van buurplanten. 

De eerste van deze faktoren, samenhangend met het zaadgewicht, kan, althans 

vlak ná de kieming, belangrijk zijn (Schaal (1984) vond het overlevingspercentage 

in Lupinus texensis tot de 4e week gekorreleerd met zaadgewicht). Daarna treedt 

een verandering op in het relatieve konkurrentievermogen van de plant door een 

verschuiving van zaadgrootte-effekten naar groeivorm-effekten als bepalende 

faktoren (Goldberg en Werner 1983). 

De lengte van de groeiperiode tot aan een bepaald tijdstip is geheel afhankelijk 

van de kiemingsdatum. De variatie in kiemingsdata binnen een populatie komt 

overeen met de variatie in individuele biomassa's op een bepaald dichtheidsniveau 

(Watkinson en Gibson 1985), anders gesteld: de kiemingsdatum bepaalt hoe een 

individu later funktieneert (o.a. Cool< 1979, Gross 1980, Klenow en Raynal 1981, 

Watkinson 1982, Fowler 1984). ·Fowler (1984) stelt dat het individuele plantge

wicht tot stand komt door een komplexe interaktie van dichtheid, groeitijd en 

ruimtelijk patroon. Daartegenover staat, dat de positie van een individu in de grootte-

- hiërarchie van een populatie veel meer bepaald kan worden door kleine stochastische 

gebeurtenissen; de, geheel of gedeeltelijk genetisch bepaalde, fitness-komponenten 

kunnen door deze toevalsverschijnselen worden overvleugeld (Hartgerink en Bazzaz 

1984). 

In een milieu met veel onderlinge interakties tussen planten zal een groter deel 

van de assimilaten die voor een plant beschikbaar zijn, besteed worden aan die 

delen, die het konkurrentievermogen vergroten (bijv. een sterkere allocatie naar 

blad en stengel) (Hickman 1975). Verschillen in groeivorm tussen "competitieve" 

en "ruderale" planten zijn hierop gebaseerd (Grime 1979). Bij een "competitieve" 

strategie is een hoge relatieve groeisnelheid nodig opdat een plant door snelle groei 

een maximale bezetting van de beschikbare ruimte kan bereiken; bij een ruderale 

strategie is de hoge relatieve groeisnelheid daarentegen gericht op het zo snel 

mogelijk exploiteren van de habitat, een vorm van opportunisme (Grime en Runt 

1975). 

Als een ruderale plant kiemt in een lokale verstoring van een milieu, dat overigens 

gekenmerkt wordt door interspecifieke interakties, dan zal bij een toenemende 

dichtheid als gevolg van herkolonisatie van de "gap" door de omringende vegetatie, 

de plant gedwongen worden tot ofwel een plastische reaktie, ofwel doodgaan (Harper 

1977). Dichtheidseffekten zijn niet alleen een funktie van het aantal planten, maar 

ook van de leeftijd en afmeting van de individuen (Antonovics en Levin 198 0). 
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Fig.4. Reproduktie-strategiën (naar v.Breemen 1984) . 

in de ruimte disp~rsie over grote afstanden 

a. risicospreiding / 
~ langlevende zaadbank 

door vele kleine zaden ·~ ~ 

in de tijd ---_ 
~ spreiding van de kieming 

dispersie over kieming dicht 
b. risicoreduktie /in de ruimte ~ k t f t d .__...b' · d 1 t / or e a s an lJ ou erp an 

Çoor weinig grote zaden ~ · 
in de tijd kieming in periodes met 

laag sterfte risico (timing). 

Fig. 5. Relatie van reproduktieve strategieën met de eraan ten grondslag 

liggende selektiedruk (naar Newell en Tramer 1978). 
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1.3.3. Reproduktie 

De reproduktieve strategie is van cruciaal belang in de life history van een plant. 

Door deze strategie kan een plant het hoofd bieden aan de risico's van zijn habitat 

(fig. 4). Selektie leidt ook weer tot een reproduktieve strategie van planten met 

de grootste bijdrage aan de volgende generatie. Het resultaat is een allocatie van 

energie in reproduktieve organen en een afweging tussen zaadgewicht en aantal 

zaden die in het specifieke milieu de grootste overlevingswaarde bezitten (fig. 

5). 

Dikwijls wordt de reproductive effort (d.i. de allocatie in reproduktie-organen) 

gebruikt als maat voor de plaats van een plant (resp. genotype, populatie of soort) 

in het r-K continuurn (o.a. Gadgil en Solbrig 1972); er zijn echter ook andere 

komponenten hierbij betrokken, zoals de duur van de reproduktiefase, de leeftijd 

waarop het reproduktieve stadium van de plant begint, en de fecunditeit (Wilbur 

et al. 1974, Parry 1981). 

Naast de reproductive effort speelt ook de balans tussen zaadgrootte en -aantal 

een belangrijke rol. Deze "trade-off" of coselektie wordt vaak genoemd als adaptatie 

aan verschillende habitats (Baker 1972, McWilliams et al. 1967, Law 1979, Werner 

1979, Schaal 1980, Silvertown 1981). Er is sprake van een kompromis van de 

moederplant tussen een groot aantal kleine zaden ( dispersiemogelijkheden) en 

een klein aantal grote zaden ( vestigingskans). De fitness van de ouderplant is 

gekorreleerd met het aantal géproduceerde zaden, de juveniele fitness daarentegen 

slechts met de zaadbiomassa: Werner (1985) noemt dit het "parent-offspring conflict". 

Het is duidelijk dat de balans zaadgrootte - aantal zaden gebonden is aan de 

habitat. Als het milieu zodanig is dat overleving van de nakomelingen afhangt van 

het bereiken van geschikte plaatsen voor kieming en niet zozeer van het 

konkurrentievermogen na de kieming, dan is het voordelig voor de plant om zaden 

te produceren met een minimale grootte, terwijl in een "competitief" milieu de 

plant meer moet investeren per afzonderlijk zaad ten koste van het aantal zaden 

(Werner 1979, Sarukhan et al. 1984). Overigens wordt niet alleen in "competitieve" 

milieus selektie uitgeoefend ten gunste van een groter zaadgewicht; dit geldt ook 

voor milieus met een sterke zaadpredatiedruk en in sterk fluctuerende milieus 

(Wilbur 1976). 

Een ander aspekt van de reproduktieve strategie is de levensduur van de plant 

tot de eerste reproduktie. Het r-K model voorspelt het samengaan van snelle 

reproduktie met een hoog aantal zaden in onverzadigde milieus, en uitgestelde 

reproduktie met grotere (dus minder) zaden en eventueel polycarpie in stabiele, 

competitieve milieus (Wilbur 1976). 

De energie-allocatie van een plant naar de reproduktie neemt af naarmate de 

dichtheid, althans de onderlinge beïnvloeding van planten toeneemt (Waite en 

Hutchings 1982, Weaver en Cavers 1980). Deze afname is sterker dan alleen op 
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grond van het feit dat de biomassa bij hogere dichtheden achterblijft, mag worden 

aangenomen, hetgeen erop duidt dat het gehele allocatiepatroon verandert (Holler 

en Abrahamsen 1977, Waite en Hutchings 1982). Verschillen tussen populaties in 

het allo ca tiepatroon kunnen, evenals andere life-history kenmerken, genetisch 

bepaald zijn maar ook door het milieu geïnduceerd worden. Ook op de plasticiteit 

hierin kan selektie optreden (Lotz en Blom 1986). Slechts de genetisch bepaalde 

variatie kan iets zeggen over selektie, dus over "aanpassing". 

2. Differentiatie in Plantage major L. ssp. pleiosperma Pilger 

In de Nederlandse flora's worden twee ondersoorten van Plantage major (grote 

weegbree) onderscheiden (van der Meijden et al. 1983). De typische vorm, ssp. major, 

is een algemene tredplant door het hele land, ssp. pleiosperma ("getande weegbree") 

heeft een veel beperktere verspreiding. De laatste wordt wel beschouwd als de 

ruderale ondersoort (Adema 1969, Mlilgaard 1976). "Echte" pleiosperma-planten 

komen in Nederland voor op open, vochtige plaatsen, met name langs rivieroevers, 

poelen en vijvers, in vochtige duinenvalleien, vochtige akkers en nat, overbeweid 

grasland. De twee ondersoorten kunnen, daar waar ze in elkaars nabijheid voorkomen, 

overgangsvormen vertonen (Adema 1969, van der Aart 1985). 

Een aantal kenmerken van de twee ondersoorten, zoals gegeven in de literatuur, 

staat vermeld in tabel 2. 

Het hier beschreven onderzoek heeft betrekking op twee populaties van Plantage 

major ssp. pleiosperma, afkomstig van twee standplaatsen: Angeren en Kwade Hoek. 

De Angeren-populatie bevindt zich op een zandige rivieroever langs de Rijn. De 

andere populatie is gelokaliseerd op een beweid kweldergrasland op de Kwade Hoek, 

de noordwestelijke punt van Goeree. 

De twee standplaatsen vertegenwoordigen resp. een "open" (lage 

vegetatiebedekking) en een "dichte" (hoge bedekking) vegetatie, hetgeen duidt 

op sterk uiteenlopende niveaus van interspecifieke interaktie tussen planten. Ook 

in andere faktoren zijn er verschillen tussen de twee habitats (zie tabel 3). 

De populaties vertonen in demografisch opzicht verschillen (tabel 4). Blom en 

van Heeswijk (1983) stellen, o..a. op grond van het lage zaadaantal per capsule bij 

Kwade Hoek-planten, dat deze "kustvorm" niet past in het beeld van ssp. pleiosperma. 

Gezien de haast naadloze overgang tussen de ondersoorten, en de plasticiteit die 

mogelijk is in de bewuste eigenschappen (Lotz 1984), lijkt dit geen probleem te 

zijn bij het vergelijken van de twee populaties. 

Verschillen in life history tussen planten van verschillende populaties roepen 

de vraag op wat de relatie is tussen bepaalde kenmerken van de plant en zijn habitat. 
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Tabel 2. Enkele kenmerken van de twee ondersoorten van Plantago major (naar 

Adema 1969(1), Mijlgaard 1976 (2), van der Aart 1985 (3). 

ssp. major ssp. pleiosperma bron 

aantal nerven per blad 5-9 3-5 (1,2) 

lengte/breedte blad <1. 5 >1.6 (1,2) 

zaden per capsule 4.15 . 14-22 (1,2) 

zaadlengte (mm) >1.4 <1.1 (1,2) 

gem.gewicht per 1000 zaden (g) _0.20-0.32 0.11-0.15 ( 3) 

aantal zaden per plant 400-2500 30-300 ( 3) 

Tabel 3. Enkele substraat kenmerken van de standplaatsen Angeren en Kwade 

Hoek (naar Lotzen Blom 1986). 

Angeren Kwade Hoek 

pH (H20) 8.0 7.2 

% org.stof 2.4 26.4 

totaal N (g/m 2 ) 200 710 

totaal P (g/m 2 ) 190 73 

Cl (eq/m 2 ) 6.4 21.0 



-15-

In dit geval, bij de twee standplaatsen van Angeren en de Kwade Hoek, is een 

belangrijk verschil gelegen in de interspecifieke interakties die planten ondervinden. 

Op de Kwade Hoek groeit en bloeit Plantage major ssp. pleiosperma tussen een 

dichte grasvegetatie, in Angeren speelt interaktie met buurplanten ogenschijnlijk 

een ondergeschikte rol. Op allerlei eigenschappen van planten ligt dus een milieu

afhankelijke selektiedruk; treedt ecotypische differentiatie hier echter ook werkelijk 

op? Een daarmee samenhangende vraag is, wat de rol is van de zaadgrootte in de 

life-history strategie van de planten. 

3. Materiaal en methoden 

De gevolgde werkwijze omvatte de opsplitsing in een aantal afzonderlijke 

deelstudies. De volgende onderverdeling werd gemaakt: 

1. vergelijking van de standplaatsen (vegetatiebeschrijving), en beschrijving van 

de kieming van Plantage major ssp. Q_leiosperma op deze plaatsen; 

2. bepaling van het zaadgewicht (gemiddelde, spreiding) van zaadmonsters van 

beide populaties; 

3. kieming van zaden van de twee populaties onder laboratoriumomstandigheden, 

verdeeld naar zaadgrootte; 

4. een reciproke zaaiproef óp de twee standplaatsen: bepaling van kieming, 

overleving, groei en zaadvorming, eveneens met verschillende 

zaadgroottefrakties. 

3.1. Vegetatiebeschrijving en natuurlijke kieming 

Naast een algemene karakterisering van de habitats werd van beide standplaatsen 

een gedetailleerde soortenlijst gemaakt (alleen hogere planten), met aanduiding 

per soort van presentie en abundantie (op beide plaatsen bepaald aan de hand van 

proefvlakken van 4 m 2 ). Bovendien werd de kieming van Plantage major ssp. 

pleiosperma beschreven. 

Op de Kwade Hoek werd onderzocht of kieming specifiek optreedt in de opener 

delen van de grasmat. Een mogelijke korrelatie tussen bedekking en 

kiemingsmogelijkheden werd onderzocht door in 10 kwadraten van 100 x 100 cm 

het aantal aanwezige kiemplanten te tellen (15 mei 1985); een eventuele korrelatie 

werd getoetst met de Spearman-rangordetoets (zie Sokal en Rohlf 1981). De vraag, 

of kiemplanten bij voorkeur in open plekken ("gaps") staan, werd onderzocht door 

van een groot aantal plotjes (1 0 cm 2 , n=40) mét en zonder kiemplant, de bedekking 

door hogere planten te schatten. Het bedekkingsverschil tussen de plotjes mét, 

en de plotjes zonder kiemplant, werd getoetst met de Wilcoxen 
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Tabel 4. Enkele demografische eigenschappen van de populaties afkomstig van 

Angeren en de Kwade Hoek; x.:_ S.D. (naar Lotzen Blom 1986). 

Angeren Kwade Hoek 

RGR spruit (g/g, dag) 0.023+0.008 0.069+0.021 

% bloeiende planten 0-50 80-90 

drooggew. fertiele spruit(g) 0.56 +0.40 0.81 +0.68 

drooggew. aren (g) 0.29 +0.18 0.76 +1.49 

opkomst kiemplanten laag hoog 

twee-steekproeventoets (zie Sokalen Rohlf 1981). 

3.2. Zaadgewicht 

Bepaling van gemiddelde en spreiding van het zaadgewicht werd verricht aan 

zaadmonsters (geoogst in 1984 en 1985) van beide populaties. Daarnaast werd de 

individuele spreiding in zaadgewicht van een aantal planten van beide populaties 

afzonderlijk bepaald. 

Voor de bepaling van het záadgewicht, dat niet van ieder zaad afzonderlijk kon 

worden gewogen, werd een schatter afgeleid uit lengte en breedte, die wel meetbaar 

waren. Het zaadgewicht werd bepaald door steeds 10 zaden met bekende lengte 

en breedte te wegen, en hieruit het gewicht per zaad te betrekken. De korrelatie 

werd gegeven door: zaadgewicht = -1.21 + 4.60 (lengte x breedte) (fig. 6, r 2 = 0.80, 

p < 0.001). 

Bij de overige experimenten werd het zaad ingedeeld in gewichtsfrakties: klein 

(< 0.2 mg), midden (0.2-0.3 mg) en groot (> 0.3 mg). Deze indeling vond plaats op 

grond van de grootteverdeling van zaden uit de twee populaties, waarbij de 

middenfraktie grotendeels de overlappende zaadgroottefraktie van de twee populaties 

representeerde. 

3.3. Kieming onder experimentele omstandigheden 

Van beide populaties werden van de in 3.2 genoemde groottefrakties zaden in 

kiemkasten geïnkubeerd en de kieming werd gevolgd. In eerste instantie werd de 

proef uitgevoerd met in 1984 in het veld geoogste zaden (bewaard bij 4oc in het 

donker). De proef werd herhaald met vers geoogst zaad (incubatie ten hoogste 1 

dag na het oogsten in het veld). Van elke kategorie werden petrischalen, met 

zorgvuldig vochtig gehouden filtreerpapier waarop de zaden waren verspreid, in 
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kiemkasten geplaatst. Het aantal zaden per kategorie varieerde van (3-)50-263. 

Incubatie vond plaats bij een temperatuur van 2 ooc (de ondergrens voor een 

"optimale" kiemingstemperatuur bij Plantago major (Soekarjo 1983)) en een 

lichtregime van gem. 1.0 W /m \ 12 h licht/12 h donker). Gekiemde zaden (gedefineerd 

als het doorbreken van de zaadhuid zodat het hypocotyl zichtbaar wordt) werden 

dagelijks geteld en verwijderd. 

3 .4. Reciproke zaaiproef 

Door middel van reciproke proeven kunnen morfologische verschillen tussen 

populaties onderzocht worden (populatie-, milieu-geïnduceerde- en interaktie

effekten). Bij de meestal toegepasten transplantatieproeven wordt echter de 

belangrijke fase in de levenscyclus van kieming en kiemplantgroei niet meegenomen, 

en bestaat er een enkontroleerbare prekonditionering van het voorgekweekte 

materiaal. Het nadeel van zaaiproeven, als in dit geval, ligt in het gebruik van 

zaden als uitgangsmateriaal: er bestaat eveneens een zekere mate van 

preconditionering (door de bewaarperiode tussen oogst en zaaien) en een bepaalde 

mate van genetische heterogeniteit onder het zaadmateriaal van een 

populatiemengsel (Hume en Cavers 1980); van P.major is echter bekend dat het 

in hoge mate een inbreeder is, waardoor populaties genetisch vrij homogeen zijn 

(van Dijk 1985). Het grootste probleem in deze reciproke zaaiproef was de herkenning 

van de planten: absolute zekerheid of een plant ook werkelijk uit het ingebrachte 

zaad gekiemd was, was er niet. Door een nauwkeurige positionering van de zaden 

in een raster kan dit probleem minimaal worden geacht. 

Het patroon waarin zaden werden ingebracht in de beide habitats, bestond uit 

een zgn. "completely randomized design" (Little en Hills 1978). De plantvolgorde 

binnen dit design werd vastgesteld met een random-generator. Variaties in interaktie 

door een mogelijke kleinschalige heterogeniteit van milieufaktoren binnen een 

standplaats werden zo ondervangen. 

Op de twee standplaatsen werden, in regelmatige blokken, zaden afkomstig van 

planten uit de twee habitats (geoogst in 1984, bewaard bij 4oc in het donker) in 

een rasterpatroon ingezaaid (zie fig. 7). Op de Kwade Hoek werden hiervoor 12 

blokken met in totaal 600 gaps gecreëerd door met een grondboor ronde stukjes 

met een diameter van 3,5 cm uit de zodelaag te steken. In Angeren werd direkt 

gezaaid in 6 blokken, met in totaal 3 00 gaps. Per gap werden steeds 3 zaden op 

het oppervlak (Kwade Hoek) of net eronder (Angeren) aangebracht. Indien vervolgens 

in een gap meer dan één kiemplant verscheen werden deze geteld waarna het aantal 

werd teruggebracht tot één. 

Na het zaaien werden beide plaatsen regelmatig bezocht (tabel 5) ter bepaling 
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Fig. 7. Experimenteel raster reciproke zaaiproef; afmetingen van een blok. 
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Tabel 5. Meettijdstippen reciproke zaaiproef op de sites Angeren en Kwade Hoek. 

Tussen haakjes het aantal dagen vanaf de inzaaidatum. 

tijdstip site Kwade Hoek site Angeren 

0 (inzaai) 15-5(0) 7-7(0). 

1 15-6(31) 3-8(27) 

2 29-6(45) 24-8(48) 

3 20-7(66) 11-9(66) 

4 11-8(88) 23-9(66) 

5 18-9 (126) 15-10(100) 

6 16-10(154) 
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Fig. 8. Correlatie tussen X= bladindex (aantal bladeren x lengte grootste blad 

x breedte grootste blad) en Y= bovengrondse biomassa (mg). Toelichting 

zie tekst. 
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van de volgende parameters: 

a. Kiemingspercentage; d.w.z. het aantal kiemplanten dat verscheen uit de 

ingebrachte zaden, alvorens dunning werd uitgevoerd. 

b. Overleving op de meetdata; d.w.z. het percentage van de planten die op de 

meettijdstippen werden gescoord, die op eerdere data gekiemd waren. 

c. Biomassa; voor een niet-destruktieve bepaling van de biomassa werd de korrelatie 

tussen de bovengrondse biomassa en een bladindex (aantal bladeren x lengte 

grootste blad x breedte grootste blad) bepaald (vgl. Lotz en Blom 1986); zie 

fig. 8. De korrelatiefaktor werd bepaald voor beide populaties en voor de beide 

standplaatsen afzonderlijk (n= 11-33, r 2 minimaal 0.89, P < 0.001). 

Hieruit werd de relatieve groeisnelheid van de individuen berekend volgens: 

RGR= (log10W2-log10W1)/(t2-t1), waarin Wx de geschatte biomassa op tijdstip 

X en (t2-t1) de tijd tussen twee opeenvolgende tijdstippen is (zie Hunt 1978). 

Voorafgaand aan de variantie-analyse werden de data getest op homogeniteit 

(Cochran's c, sign. als P < 0.05; indien significant, dan werd transformatie 

toegepast (zie Nie en Huil 1981)). De variantie-analyse was hiërarchisch opgezet: 

van de hoofdeffekten werd eerst de variantie die door de faktor zaadgrootte 

werd verklaard bepaald, vervolgens de effekten van de faktoren milieu en 

populatie, en daarna de interaktie-effekten milieu x populatie en milieu x 

zaadgrootte (zie Nie et al. 1975). Grote verschillen in biomassa's werden daarnaast 

ook buiten de variantie-analyse om getest (zgn. "a posteriori"-vergelijking van 

gemiddelden-GT2-methode, zieSokalen Rohlf 1981). 

d. Reproduktie; de biomassa van de reproduktieve organen werd geschat m.b.v. 

een korrelatiefaktor tussen aarlengte en -biomassa (fig. 9, n= 4-9, r 2 minimaal 

0.95, P < 0.001), evenals het aantal zaden m.b.v. een korrelatie tussen de lengte 

van het capsuledragende deel van de aar en het aantal zaden (fig. 10, n= 3-

7, r 2 minimaal 0.98, P < 0.001). 

e. Overige parameters; van elk vakje in het raster (100 cm 2 rondom elke gap) 

werd op de Kwade Hoek bij aanvang van de zaaiproef (15 mei) de 

vegetatiebedekking geschat, in Angeren werd dit pas op 24 augustus gedaan 

(omdat er aanvankelijk geen sprake van enige noemenswaardige vegetatie was); 

de bedekking werd gerelateerd aan kiemings- en overlevingssukses in de gaps. 

Gedurende het experiment bleek op de Kwade Hoek aanzienlijke vraat door 

naaktslakken op te treden. Deze vraat werd met een rangorde (vrij grove) schaal 

bijgehouden: 0= geen vraat; 1= weinig vraat (zichtbaar als kleine hapjes of gaatjes 

in het blad); 2= matige vraat (flinke happen uit het blad); 3= sterke vraat (blad 

voor de helft of méér verdwenen); 4= volledige vraat (alleen bladsteel en soms 

nerfresten nog aanwezig). Het verschil in vraat tussen planten van verschillende 

herkomst (16 oktober) werden getoetst met de Wilcoxen two-sample test (zie Sokal 
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Fig. 9. Correlatie tussen X= aarlengte (mm) en Y= aarbiomassa (mg). Toelichting 

zie tekst. 
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en Rohlf 1981). 

4. Resultaten 

4.1. Vegetatiebeschrijving en natuurlijke kieming 

Het milieu waarin Plantage major ssp. pleiosperma voorkomt op de Kwade Hoek 

ligt aan de voet van de duinen in een beweide kwelder. De populatie bevindt zich 

in het overgangsgebied van een zilt kweldergrasland en een duindoornstruweel; 

de vegetatietabel wordt gegeven in de bijlage~ De begrazing van het kweldergebied 

door koeien is extensief, maar de pleiosperma-populatie bevindt zich wel in een 

looproute van het vee, w~ardoor ter plaatse veel trapkuiltjes e.d. verstoringen 

ontstaan. 

De kieming van pleiosperma-planten vond in 1985 door het hele seizoen heen 

plaats, maar was gekoncentreerd rond lente en voorzomer. Op 15 mei 1985 bleek 

er een negatieve korrelatie (Spearman-ranktoets, n= 10, P < 0.05) te bestaan tussen 

dè bedekking van willekeurige proefvlakken van 1 m 2 en het aantal daarin 

aangetroffen kiemplanten (fig. 11). Op dezelfde datum werden 20 willekeurige 

plotjes van 10 cm 2 mét kiemplant vergeleken met 2 0 van zulke plotjes zonder 

kiemplant (tabel 6); de bedekking van plotjes mét of zonder kiemplant bleek 

signifikant verschillend, waarbij de kiemplanten gebonden bleken te zijn aan de 

meer open stukjes in de vegetatie. 

Het milieu van het rivierstrand bij Angeren vertoont een heel ander beeld. Vroeg 

gekiemde planten (mei) verdwenen weer vanwege een hoogwaterperiode in juni. 

Nadat het strandje begin juli weer was drooggevallen, trad een massale kieming 

op van diverse "efemere" soorten, met name op plekken waar aanspoelselzones 

en organische stof en slib in trapkuiltjes en ribbels waren achtergebleven; de 

vegetatiebedekking liep op van 0% in juli tot ca. 10% half september. De 

vegetatietabel wordt gegeven in de bijlage. 

4.2. Zaadgrootte en -aantal 

De gemiddelde zaadgrootte en -breedte en het daaruit afgeleide zaadgewicht 

blijken zeer sterk signifikant verschillend (P < 0.001) tussen de twee 

populatiemosnters. De gevonden gemiddeldes staan vermeld in tabel 7. 

Het aantal zaden per plant kent een veel grotere variatie binnen de populaties; 

desondanks produceert een Angeren-plant gemiddeld duidelijk méér zaden dan een 

Kwade Hoek-plant. 

De frequentie van voorkomen van zaadgroottefrakties in de twee populatiemonsters 
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Fig. 11. Aantal kiemplanten van Plantage major ssp. pleiosperma aangetroffen 

in proefvlakken van 1 m 2 met verschillende vegetatiebedekkingen. Kwade 

Hoek, 15-5-1985. 
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Tabel 6. Bedekking (hogere planten) in % van 20 plots met kiemplant en 20 plots 

zonder kiemplant. Plotgrootte= 10 cm 2 • Kwade Hoek, 15-5-1985. 

plots zonder kiemplant: 30, 40, 70, 40, 20, 10, 25, 45, 30, 40, 70, 40, 20, 10, 25, 

45, 90, 60, 50, 70; gem. 41.5% (s.d. 21.7). 

plots met kiemplant: 60, 60, 50, 40, 10, 5, 25, 60, 60, 50, 10, 40, 25, 5, 30, 1, 4, 

2, 30, 30; gem. 29.9% (s.d. 21.8). 
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Tabel 7. Enkele kenmerken van het zaad uit populatiemonsters van de Kwade Hoek 

en Angeren; x~ S.D. 

Kwade Hoek Angeren 

zaadlengte (mm)a 1.254+0.152 1.113+0.104 

zaadbreedte (mm)a 0.745+0.067 0.615+0.059 

zaadgewicht ( mg) a, b 0.309+0.071 0.201+0.055 

aantal zaden per plantC 532 3532 

(16-3125) (385-6554) 

a) -n= 90; b) bepaald met gewichtsschatten; c) gem., min. en max. 

gevonden waarde, n= 15 (KH), n=10 (Ang). 

Tabel 8. Kiemingspercentage van zaden uit populatiemonsters uit Angeren 

en de Kwade Hoek. Incubatie in kiemkasten bij konstante temperatuur 

(200C) en lichtregime (1=0 W/m 2
, 12 h licht/12 h donker). 

"oud" zaad (1984) 

Angeren n 96 Kwade Hoek n 96 

klein 50 98 klein 50 98 

midden 50 98 midden 50 94 

groot 3 (100) groot 50 80 

totaal 103 98 totaal 150 91 

"vers" zaad (1985) 

Angeren n 96 Kwade Hoek n 96 

klein 263 62 klein 69 100 

midden 115 87 midden 204 100 

groot groot 193 100 

totaal 378 70 totaal 396 100 
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Fig. 12. Frequentieverdeling van zaadgrootte klassen van populatiemonsters uit 

Angeen en de Kwade Hoek. Zaadgrootte-klasse 1= 0-0.05 mg, 2= 0.05-

0.10 mg, enz. 
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Fig. 13. Zaadgrootte (+ s.d., n= 30), van 10 individuele planten uit de populaties 

Angeren en Kwade Hoek (veldmonsters). 
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Fig. 14. Verband tussen het aantal zaden en gemiddeld zaadgewicht van individuele 

planten uit de populaties Angeren en Kwade Hoek (veldmonsters; + = 

Angeren, • = Kwade Hoek). 
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wordt weergegeven in fig. 12. Uit deze frequentieverdeling blijkt, dat er nog een 

aanzienlijke spreiding in het zaadgewicht aanwezig is. Een belangrijke oorzaak 

hiervoor zou kunnen zijn dat er gewerkt is met monsters uit de hele populaties: 

fig. 13 laat zien dat de gemiddelde zaadgrootte van individuele planten van beide 

standplaatsen (zaad geoogst in het najaar van 1985) sterk kan variëren. 

He! verband tussen zaadgrootte en aantal zaden per plant bestaat mogelijk ook 

op datzelfde individuele niveau, hoewel daarover nog geen echte uitspraak kan 

worden gedaan (zie fig. 14). 

4.3. Kieming onder experimentele omstandigheden 

Zaad dat een jaar bewaard was geweest, bleek een vrijwel volledige kieming 

te vertonen (tabel 7). Het hoge kiemingspercentage van oud zaad is een bekend 

verschijnsel (vgl. Blom en van Ueeswijk 1976), aangezien zaden onder invloed van 

de bewaaromstandigheden geleidelijk hun dormancy verliezen (Salisbury 1965). 

Dezelfde proef uitgevoerd met vers zaad (zie mat. en meth.), gaf andere resultaten 

(tabel 8). Na 12 dagen bleek er_ een aanzienlijk verschil te bestaan in 

kiemingspercentage tussen Angeren- en Kwade Hoekzaden (sign. P < 0.001). Ook 

het verschil tussen klein- en middenzaad van de populatie Angeren is signifikant 

(P < 0.001). Uit het kiemingspatroon in de tijd van de populaties (fig. 15) komt naar 

voren dat Kwade Hoek-zaden in enkele dagen vrijwel volledig kiemen, terwijl slechts 

een deel van de Angeren-zaden in de eerste dagen kiemt en de rest in een lange 

"nasleep" van de eerste kiemingspiek. 

Het verschil in kiemingspercentage moet verklaard worden uit een verschil in 

kiemrust van de zaden. Zaden uit de populatie Angeren hebben een kiemrust die 

geleidelijk afneemt; kleine zaden hebben een sterkere kiemrust dan grotere zaden. 

Kwade Hoek-zaden daarentegen kiemen direkt onder de experimentele kondities. 

4.4. Reciproke zaaiproef 

a. Kîemingspercentage (tabel 9). 

De totale kieming in het veld blijkt aanzienlijk minder dan onder "optimale" 

omstandigheden in de kiemkast (vgl. 4.3., tabel 8). In Angeren werden geen duidelijke 

verschillen gevonden tussen de populaties. Bovendien trad hier een relatief snelle 

kieming op: in ongeveer de helft van de "gaps" vond kieming van een of meer zaden 

plaats, waarvan ca. 9096 binnen 4 weken. Op de Kwade Hoek werd een significant 

(P < 0.001) lager kiemingspercentage gekonstateerd, dat die minder in het eerste 

tijdsinterval na de zaaidatum was gekoncentreerd. Angeren-zaden kiemden hier 

signifikant beter dan Kwade Hoek-zaden (P < 0.001). De verschillen tussen 
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Fig. 15a. Kiemingspatroon in kiemkasten van zaden van de populaties Kwade Hoek 

(boven) en Angeren (onder). 
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Fig. 15b. Kiemingspatroon in kiemkasten van zaden van de populaties Angeren 

(boven) en Kwade Hoek (onder), onderverdeeld naar zaadgrootte klassen. 
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Tabel 9. Kiemingsresultaten reciproke zaaiproef (1985): aantal gekiemde zaden 

en percentage van het aantal ingezaaide zaden. 

Site Angeren 

tijdstip pop. Angeren pop. Kwade Hoek 

klein midden totaal midden groot totaal 

1 57(26.4) 60(27.8) 111(27.1) 54(22.0) 64(28.8) 118(25.2) 

2 58(26.9) 63(29.9) 121(28.0) 55(22.4) 68(30.6) 123(26.3) 

3 58(26.9) 64(29.6) 122(28.2) 57(23.2) 69(31.1) 126(26.9) 

4 58(26.9) 64(29.6) 122(28.2) 58(23.6) 69(31.1) 127(27.1) 

Site Kwade Hoek 

tijdstip pop. Angeren pop. Kwade Hoek 

klein midden totaal midden groot totaal 

1 88(19.6) 65(14.4) 153(17.0) 52(11.6) 59(13.1) 111(12.3) 

2 105(23.3) 84(18.7) 189(21.0) 64(14.2) 69(15.3) 133(14.8) 

3 112(24.9) 93(20.7) 205(22.8) 73(16.2) 80(17.8) 153(17.0) 

4 112(24.9) 95(21.1) 207(23.0) 74(16.4) 81(18.0) 155(17.2) 
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Tabel 10. Overleving van kiemplanten in reciproke zaaiproef (1985): aantal aanwezige 

planten op tijdstip t en percentage van het aantal planten dat tot en 

met t verschenen was. 

Site Angeren 

tijdstip pop. Angeren pop. Kw a de Hoek 

klein midden· totaal midden groot totaal 

2 39(95.1) 39(100.0) 78(97 .5) 37(97 .4) 42(100.0) 79(98.8) 

3 39(95.1) 39(97 .5) 78(96.3) 38(95.0) 44(100.0) 82(97 .6) 

4 39(95.1) 38(95.0) 77(95.1) 39(95.1) 44(100.0) 83(97.6) 

5 37(90.2) 37(92.5) 7 4(91.4) 34(82.9) 40(90.9) 74(87.1) 

Site Kwade Hoek 

tijdstip pop. Angeren pop. Kwade Hoek 

klein midden totaal midden groot totaal 

2 65(91.5) 53(91.4) 118(91.5) 37(82.2) 46(88.5) 83(85.6) 

3 63(84.0) 58(89.2) 121(86.4) 42(82.4) 49(84.5) 91(83.5) 

4 48(64.0) 48(71.6) 96(67 .6) 40(76.9) 44(74.6) 84(7 5. 7) 

5 42(56.0) 40(59. 7) 82(57.7) 35(67.3) 37(62. 7) 72(64.9) 

6 22(29.3) 18(26.9) 40(28.2) 26(50.0) 20(33.9) 46(41.4) 
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zaadgroottefrakties binnen de populaties waren in beide milieus niet signifikant. 

b. overleving (tabel 10 ). 

De overleving van planten op de na kieming volgende meettijdstippen is 

weergegeven in tabel 10. Op het rivierstrand bij Angeren werd geen signifikant 

verschil in het lot van de planten gevonden tussen de twee populaties: de overleving 

is onveranderlijk hoog door de hele periode heen, binnen één seizoen (in 

overeenstemming met het resultaat van transplantatieproeven, zie Lotz 1984). 

Op de Kwade Hoek neemt de overleving binnen één seizoen snel af; de Kwade Hoek

populatie heeft op de laatste 2 meetdata een signifikant hogere overleving dan 

de Angeren-populatie (resp. op 18/9; P < 0.05, op 16/10: P < 0.001). Er kon geen 

effekt van de zaadgrootte op de overleving worden aangetoond. 

c. biomassa (tabelll, 12 en 13). -

De spreiding in de biomassawaarden is hoog; desondanks hebben de onderzochte 

parameters (milieu, populatie, zaadgrootte) samen meestal een sterk verklarend 

effekt. D.m.v. variantie-analyse werden de effekten van de onafhankelijke variabelen 

bepaald (tabel13). 

Het milieu-effekt blijkt signifikant (P < 0.001) bij de biomassa en de relatieve 
-

groeisnelheid; een verschil tussen de beide habitats is verklaarbaar door abiotische 

verschillen (vgl. tabel 3) en het aanvangstijdstip van het experiment op de twee 

standplaatsen. Andere signifikante effekten werden niet gevonden, wel enige bijna

signifikante effekten: op tijdstippen 1 en 2 tussen de populaties (P < 0.1), en een 

zaadgrootte-verschil op tijdstip 1 (klein zaad levert een hogere aanvankelijke 

biomassa op dan groot zaad; dit effekt is ook terug te vinden in de RGR van het 

eerste interval -overigens eveneens niet signifikant). 

Op de Kwade Hoek is het verschil tussen beide populaties op tijdstip 6 signifikant 

(P < 0.05): Kwade Hoek-planten vormen in hun eigen milieu een hogere biomassa 

dan Angeren-planten. In het milieu van Angeren bestond geen verschil in biomassa 

tussen de twee populaties op alle tijdstippen; het verschil tussen klein- en midden

zaad van populatie Angeren is signifikant op tijdstip 3 (P < 0.01). 

d. reproduktie (tabel 14, 15 en 16). 

Bij de resultaten van de reproduktieve parameters moet bedacht worden, dat 

het aantal planten dat binnen één groeiseizoen het reproduktieve stadium bereikte, 

klein was t.o.v. het aantal zaad-individuen bij aanvang van de proef. Tabel 14 geeft 

aan welk deel van de overlevende planten daadwerkelijk aren gevormd had op het 

laatste meettijdstip (d.i. half oktober). In Angeren bleek het percentage aarvorming 

tussen de populaties signifikant te verschillen (P < 0.05), de "eigen" populatie deed 
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Tabei 11. Reciproke zaaiproef: gemiddelde biomassa (~ s.d.) in g. 

Site Angeren (n= 32.41) 

tijdstip pop. Angeren pop. Kwade Hoek 

klein midden midden groot 

1 75.6+74.0 62. 9+71. 4 98.2+121.8 87.1+80.6 

2 511. 9+722. 2 286.9+383.2 377.4+491.8 490.9+786.4 

3 1160.2+1794.4 485.8+484.2 630.2+779.5 759.4+1229.6 

4 1829.1+2657.9 808.3+926.6 846.3+990.8 1037.2+1468.8 

5 2088.2+2220.4 1116.7+1236.7 1208.5+1324.4 1469.7+2186.7 

Site Kwade Hoek (n= 15-61) 

tijdstip pop. Angeren pop. Kwade Hoek 

klein midden midden groot 

1 6.5+5.1 7.3+4.2 10.0+8.2 7.8+4.9 

2 19.1+23.4 19.6+22.9 40.5+43.8 19.8+27.5 

3 125.8+257.6 106.1+142.7 248.9+298.0 145.0+202.3 

4 334.1+610.4 229.4+250.4 731.6+965.1 447.0+673.6 

5 2199.6+7182 858.4+1079.1 1452.8+1414.2 1114. 8+1143. 0 

6 750.0+1231.5 750.0+1202.3 1723.1+1394.5 1966.4+1599.8 
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Tabel12. Reciproke zaaiproef: gemiddelde RGR ~ s.d.) in g/g, dag. 

Site Angeren 

interval 

-
0-1 

1-2 

2-3 

3-4 

Site Kwade Hoek 

interval 

0-1 

1-2 

2-3 

3-4 

pop. Angeren 

klein 

.202+.017 

.025+.010 

.014+.008 

.008+.007 

pop. Angeren 

klein 

.148+.013 

.026+.023 

.026+.026 

.024+.024 

midden 

.192+.017 

.022+.009 

.012+.010 

.008+.009 

midden 

.145+.010 

. 02 9+. 049 

.023+.039 

.016+.017 

pop. Kwade 

midden 

.194+.020 

.022+.013 

.011+.006 

.008+.006 

pop. Kwade 

midden 

.148+.015 

.030+.031 

.033+0.19 

.019+.013 

Hoek 

groot 

.196+. 011 

. 020+. 010 

.008+.006 

.007+.006 

Hoek 

groot 

.141+.012 

.019+.033 

.041+0.20 

.021+.012 
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Tabel13. Anovatabel reciproke zaaiproef: effekt van de onafhankelijke variabelen 

zaadgroottefraktie, milieu (= standplaats) en populatie op planten uit 

de populaties Angeren en Kwade Hoek. Biomassa en relatieve groeisnelheid 

op de tijdstippen 1 (4 weken), 2 (7 weken), 3 (9 weken) en 4 (12 weken). 

Variantiecomponent (SS) uitgedrukt in percentage van de totale variantie. 

Alle data log-getransformeerd (zie mat. en meth. 3.4c). 

afh.var. 

biomassa 

tijdstip 1 

2 

3 

4 

5 

RGR 

interval 0-1 

1-2 

2-3 

3-4 

* p < 0.05, 

hoof deff ekten 

zaadgrootte 

0.9 

0.2 

0.4 

0.2 

0.1 

o.o 
0.0 

0.0 

0.0 

** p < 0.01, 

milieu 

53.6*** 

62.3*** 

34_. 9~** 

19.8*** 

3.3** 

75.0*** 

0.0 

20.0*** 

22.2*** 

*** p < 0.001 

interakties 

populatie milieu x milieu x 

o.o 0.0 0.5 

0.1 0.2 0.9 

0.2 0.2 0.9 

0.5 0.5 0.3 

0.8 0.4 0.2 

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

0.0 0.0 0.0 

o.o 0.0 0.0 
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Tabel 14. Aantal aarvormende planten in de reciproke zaaiproef en % van de 

overlevende individuen in 1985. 

site Angeren site Kwade Hoek 

n % n % 

E0 E· Angeren 

klein 9 24.3 5 11.9 

midden 2 5.6 2 5.1 

totaal 11 15.1 7 8.6 

E0 E· Kwade Hoek 

midden 2 5.9 5 14.3 

groot 1 2.5 4 10.8 

totaal 3 4.1 9 12.5 

Tabel 15. Reciproke zaaiproef: reproduktive effort (~ s.d., n=3-11) in g/g. 

site Angeren 

site Kwade Hoek 

pop. Angeren 

0.27+0.15 

0.47+0.18 

pop. Kwade Hoek 

0.19+0.08 

0.38+0.14 

Tabel 16. Reciproke zaaiproef: gem. aantal zaden per plant (~s.d., n=3-11). 

site Angeren 

site Kwade Hoek 

pop. Angeren 

1102+934 

2043+1167 

pop. Kwade Hoek 

248+148 

849+817 
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het er beter dan de "vreemde" populatie (vgl. Lotz en Blom 1986). Op de Kwade 

Hoek was dit verschil er niet, maar er dient bedacht te worden dat hier reproduktie 

in seizoenen na 1985 een belangrijke rol zal spelen. 

De reproductive effort (% bovengrondse biomassa die gealloceerd is naar de aren 

en aarstelen) is vermeld in tabel 15. De verschillen tussen de standplaatsen en tussen 

de populaties zijn hier signifikant (P < 0.001). Dit is ook het geval bij het aantal 

zaden per plant (tabel 16). De populatie uit Angeren produceert konsequent meer 

zaden dan de Kwade Hoek (P < 0.01); echter, beide populaties produceren in het 

Kwade Hoek-milieu signifikant meer zaden dan in Angeren (P < 0.05) (hetgeen in 

tegenspraak is met tot nu toe gevonden verschillen - Lotz, mond. med.; mogelijk 

speelt de verschillende ontwikkelingsduur op de twee standplaatsen hier een rol. 

e. overige paremters. 

Op de Kwade Hoek bestond een aanzienlijke heterogeniteit van het milieu, gezien 

de variatie in vegetatiebedekking binnen het experimentele raster. De bedekking 

in 10 x 10 cm 2 veldjes varieerde (in mei 1985) tussen 10% en 80% (zie fig. 16). 

Een relatie met de kieming in de zaaiproef (alle frakties samen) wordt afgebeeld 

in fig. 17; er kon geen lineair verband worden aangetoond. 

Slakkenvraat bleek een belangrijk verschijnsel te zijn voor de Plantage-planten 

op de Kwade Hoek; opvallend was dat, uitgedrukt in de beschreven rangorde-schaal, 

Angeren-planten hier signifikant méér werden aangetast dan Kwade Hoek-planten 

(Wilcoxon-twee steekproeventoets, P < 0.001): een gemiddelde vraat index van 

2.1 resp. 1.0 op de laatste meetdatum. 

5. Diskussie 

De twee onderzochte populaties van Plantage major ssp. pleiosperma vertonen 

in hun life-history eigenschappen een duidelijke ecotypische differentiatie. De 

populatie van de rivieroever (Angeren), waar een tamelijk kort groeiseizoen (meestal 

juni-oktober) wordt afgewisseld met (vrij onvoorspelbare) overstromingen die de 

vegetatie in z'n geheel wegvagen, laat een aantal typische "r-slected traits" (zie 

inl.) zien. Een hoge groeisnelheid, snelle reproduktie, een type I-overlevingskromme 

en een hoge zaadproduktie; bovendien een zekere mate van kiemrust, waardoor 

de kieming niet ieder seizoen de volledige zaadbank uitput (hetgeen risico's op 

uitsterven in te ongunstige jaren verkleint). Men kan ook spreken van een ruderale 

strategie (Grime 1979). 

Daarmee in kontrast staat de populatie van de Kwade Hoek, waar de planten 

te maken hebben met een milieu met minder restrikties aan de lengte van het 

groeiseizoen, maar waarin interferentie met buurplanten in het dichte vegetatiedek 
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Fig. 16. Vegetatiebedekking (%, hogere planten) van het experimentele raster 

op de Kwade Hoek, alsmede het kiemingspatren in de zaaiproef. 
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Fig. 17. Kiemingspercentage in relatie met de vegetatiebedekking rondom de "gap", 

op de Kwade Hoek (n= 14-237). 
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belangrijk is. In vergelijking met de Angerense populatie worden hier mee "K-selected 

traits" aangetroffen: uitgestelde reproduktie, grotere biomassa-allocatie naar de 

vegetatieve delen van de plant, grotere biomassa-investering per zaad (ten koste 

van het aantal zaden) en een snelle kieming onder gunstige omstandigheden (d.w.z. 

er is slechts een geforceerde dormancy). 

Als tussen populaties van een soort een dergelijke differentiatie wordt 

aangetroffen, is daarmee nog niet de adaptieve betekenis van de verschillen in 

die kenmerken aangetoond (Harper 1982). De vraag, in hoeverre deze differentiatie 

aan de respektieve milieus waarin dè planten groeien, te relateren is, heeft twee 

aspekt en: 

1) zijn de genoemde eigenschappen inderdaad adaptief, m.a.w. kan de 

overlevingswaarde ervan in het "eigen" milieu worden aangetoond; en 2) heeft er 

selektie op deze eigenschappen plaatsgevonden, m.a.w. is er een genetische 

komponent aanwezig in de verschlllen tussen de populaties. 

Een verschil in bepaalde deelprocessen van de life-history strategie tussen planten 

van populaties is van adaptieve waarde, als zo1n aanpassing een verschil in fitness 

veroorzaakt (dat de planten in hun eigen milieu tot voordeel strekt). Om van selektie 

te kunnen spreken, moet echter een onderscheid gemaakt worden tussen genetische 

verschillen en milieu-geïnduceerde effekten. De totale fenatypische variantie in 

een bepaald kenmerk onder een groep individuen van een soort wordt gegeven door: 

2 ....,....2 rr 2 ...,...2 n:._2 O""p = VE +vEXG + v G + -.H. (Scheiner en Goodnight 1984), 

waarin p 2 de totale fenatypische variantie aanduidt, E2 de door milieuverschillen 

veroorzaakte variantie, G 2 de door de verschillende genotypen verklaarde variantie, 

EXG 2 een interaktieterm van milieus en genotypen en R 2 een restterm, veroorzaakt 

door meetfouten e.d., kleine milieuheterogeniteit en toevalsprocessen ("ruis"). 

Daar P.major-populaties in zeer sterke mate inteelt vertonen (van Dijk 1985), kan 

hier de genotypische variantie vervangen worden door de populatie-variantie. 

In reciproke proeven kan de fenatypische respons van twee (of meer) populaties 

t.o.v. de milieus worden bepaald (zie schema fig. 18). Het fenotype kan geheel 

gefixeerd zijn ( e = o) tot gedeeltelijk of zelfs geheel ( g = o) veranderd. Bij variantie

analyse zullen deze verschijnselen als resp. milieu- en populatie-effekten te herleiden 

zijn, terwijl het interaktie-effekt (milieu x populatie) aangeeft, dat het betreffende 

kenmerk adaptief is in het eigen milieu. 

De differentiatie in zaadgrootte is een belangrijke faktor in de strategie van 

individuen uit de twee populaties. Kleine zaden van P .major ssp. pleiosperma bleken 

een sterkere kiemrust te vertonen onder experimentele kondities; bovendien bleek 
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Fig. 18. Het effekt van milieu en genotype op planten in reciprook getransplanteerde 

populaties. (a) fenatypische respons verloopt parallel, waarbij zowel een 

genotype- ( g) ald een milieu-effekt ( e) optreedt; (b) de genetische 

komponent in het verschil tussen de populaties is op beide standplaatsen 

verschillend, pop. 2 heeft een meer gefixeerd fenotype dan pop. 1; (c) 

interaktie-effekt: kenmerken vertonen de sterkste expressie in het "eigen" 

milieu. 
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in het veld de kiemplantgroei in de eerste weken na de kieming snèller te zijn bij 

kleine zaden dan bij grote zaden. Polymorfisme in zaadgrootte is gekorreleerd 

met polymorfisme in kiemings- en kiemplanteigenschappen (vgl. Silvertown 1984). 

Groot zaad heeft mogelijk een geringere lichtbehoefte voor kieming, en hier kan 

de kiemplant langer op de zaadreserves teren; beiden eigenschappen die in een 

"competitief" milieu voordelig zijn. Ook het kiemen zodra zich gunstige 

omstandigheden voordoen (m.a.w. een geforceerde kiemrust) is een adaptief kenmerk 

in een "competitief" milieu (vgl. fig. 3 ). 

Dat juist klein zaad in de proef op ?e Kwade Hoek het hoogste kiemingspercentage 

bleek te vertonen, doet vermoeden dat de gebruikte "gaps" zo groot waren, dat 

de- lichthoeveelheid, die de aan de oppervlakte liggende zaden bereikte, niet 

beperkend was voor kieming van klein zaad. 

In Angeren werd geen verband aangetoond tussen de bereikte biomassa en het 

overlevingssukses binnen het seizoen- de sterfte onder alle planten is gedurende 

die tijd minimaal. Het zo vroeg mogelijk bereiken van het voortplantingsstadium 

heeft hier echter wel de hoogste overlevingswaarde. 

Op de Kwade Hoek werd het verband tussen biomassa en overleving wel gevonden: 

uiteindelijk hadden planten uit de Kwade Hoek-populatie zelf hier de hoogste 

biomassa, terwijl de overleving van de populatie in z'n eigen milieu hoger was dan 

de overleving van de Angeren-populatie. Het overlevingsverschil kan het gevolg 

zijn van de geringere gevoeligheid voor slakkenvraat bij de Kwade Hoek-planten. 

De verschillende deelprocessen in de levenscyclus vormen als het ware de "zeef" 

die het sukses van een bepaalde life-history strategie bepalen (Harper 1977). Uit 

tabel 17 komt naar voren dat het sukses van de gehele levenscyclus verschilt van 

dat der afzonderlijke stadia; het hogere kiemingspercentage en de hogere 

zaadproduktie van de Angerense populatie in het Kwade Hoek-milieu wordt bijv. 

teniet gedaan door het geringere overlevings- en reproduktiepercentage (vgl. 

Watkinsen en Gibson 1985). Het netto resultaat uit deze tabel is dat planten van 

de Angerense populatie het veel beter doen in het Angerense milieu dan planten 

van de Kwade Hoek-populatie. Op de Kwade Hoek is dit verschil in succes niet 

aanwezig; een drietal faktoren kan hiervoor verantwoordelijk worden geacht: 1) 

er is een verschil tussen de populaties in de fraktie geaborteerd zaad; dit houdt 

in dat het reële aantal zaden per plant van de populatie Angeren minder is dan 

m.b.v. een zadenteller bepaald werd; 2) onder de gegeven experimentele opzet 

op de Kwade Hoek (gaps met een doorsnede van 3,5 cm), is de mate van interferentie 

met de omringende vegetatie wellicht minder dan in het Kwade Hoek-milieu 

gewoonlijk het geval is; en 3) het gevonden resultaat is van slechts één seizoen, 
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Tabel17. Succes van deelprocessen van de levenscyclus in één seizoen (1985 in een 

reciproke zaaiproef met Plantago major ssp. (2leios(2erma. 

milieu populatie %kieming %over- %repro- resul- aantal aantal 
leving duktie tante zaden/ zaden/ 

(KxSxR) plant plant 

- Angeren Angeren 28.2 91.4 15.1 3.9 1102 42.9 

Kwade Hoek 27.1 87.1 4.1 1.0 248 2.5 

Kwade Hoek Angeren 23.0 28.2 8.6 0.6 2043 12.3 

Kwade Hoek 17.2 41.4 12.5 0.9 849 7.6 

Tabel18. Selectiecoëfficiënten van drie stadia van de levenscyclus van Plantago major ssp. 

(2leiosperma. 
overleving van een populatie 

milieu 

Angeren 

Selectiecoëfficiënt = 1- ____ .:..__ ______________ _ 
overleving van populatie met hoogste overleving 

Significantiesymbolen (* P < 0.05, ** P < 0.01, *** P < 0.001) hebben betrekking 

op het verschil t.o.v. een selectiecoëfficiënt van 0 (geen selectie). 

populatie 

Angeren 

Kwade Hoek 

kieming 

0 

0.04 ns 

overleving reproduktie 

1 e seizoen 1 e seizoen 

0 0 

0.05 ns 0.73 * 

Kwade Hoek Angeren 

Kwade Hoek 

0 0.32 *** 0.31 ns 

0.25 *** 0 0 
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terwijl op de Kwade Hoek de pleiosperma-planten veelal meerjarig zijn en 

overlevings en reproduktieverschillen in latere jaren sterker tot uitdrukking zullen 

komen (Lotz 1985). Als konklusie kan hieraan mede verbonden worden dat op de 

Kwade Hoek, overlevings- en reproduktiepercentages over meerdere jaren gevolgd 

dienen te worden. 

De milieu-geïnduceerde effekten per eigenschap blijken veel belangrijker te zijn 

dan genetische verschillen tussen de populaties (fig. 18: e » g). Zaadgrootte 

is een kenmerk, dat in sterke mate genetisch is bepaald (o.a. Harper 1977), maar 

onder invloed van de bodemvruchtbaarheid kan variëren (Verkaar en Schenkeveld 

1984, Lotz en Blom 1986). Er bestaat een nauwe relatie tussen zaadgewicht en 

het aantal zaden per individu geproduceerd: ook de balans hiertussen is geselekteerd 

naar gelang de habitat van de populatie (zie inleiding). In de reciproke proef zijn 

de variabelen "populatie" en "zaadgrootte" niet onafhankelijk, hoewel ze wel beide 

invloed uitoefenen op het resultaát. 

Een zaaiproef heeft, vergeleken met een transplantatieproef, het voordeel dat 

de kieming en het kiemplantstadium -delen van de levenscyclus waarop sterke 

selektiedruk kan heersen- worden "overgeslagen". 

Op basis van de koëfficiënten van selektie van de twee populaties in het kiemings-, 

overlevings- en reproduktiestadium (tabel 18), blijkt in Angeren selektie vooral 

plaats te vinden op het bereiken van de repreduktiefase (ook getuige de hogere 

reproductive effort van planten van de Angerense populatie), en op de Kwade Hoek 

met name op overleving in het vegetatieve stadium (ten_ koste van een uitgestelde 

reproduktie en een lagere reproductive effort). In termen van het r-K model (zie 

inleiding) komt dit neer op selektie op intrinsieke groeisnelheid (r) in het Angerense 

milieu, en op de "K-waarde" in het Kwade Hoek-milieu. 
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7. Summary 

In two different populations of Plantage major L. ssp. pleiosperma Pilger 

differentiation in life-history characteristics was studied. One of the populations, 

of which the habitat consisted of a sandy, sparsely vegetated riverbank (Angeren), 

showed" an annual life cycle with the related life-history characteristics: many small 

seeds per individual, a certain degree of innate dormancy, a high growth rate, and 

reproduetion early in life. The other population inhabited an extensively grazed 

salt-marsh meadow (Kwade Hoek) and .showed life-history characteristics contrasting 

with the Angeren-population: fewer, but heavier, seeds, direct germination under 

suitä.ble conditions, a lower growth rate, reproduetion later in the growing season 

and survival to following years. 

A laboratory experiment revealed a high germination rate for old (stratified) seeds. 

Under comparable conditions, freshly harvested seeds from the Kwade Hoek-population 

germinated as completely as old seeds, but the germination rate of seeds from Angeren 

was significantly lower, having the lowest germination rate with the smallest seeds. 

A redprocal sowing experiment was conducted- to investigate the basis for 

differentiation; whether it was due to environmental effects only or also having 

a genetic component. Environment was shown to :-have the strengest effect on 

differences in germination in thé field and on development (in biomass). 

A genetica! component was shown in reproductive_ parameters and in resistance 

to predation by slugs .. 

Plants were not the most successful in their own habitat in any stage of their 

life cycle; however, this was expected to be the case in the resultant of all life

cycle stages, but only in Angeren was this found. Yet, no account was taken of survival 

into following years on the Kwade Hoek-site. 

It is suggested that in a "ruderal" environment (Angeren), selection acts mostly 

upon reproductive parameters, whereas in a "competitive" environment (Kwade 

Hoek), selection acts more on survival during the vegetative phase of the life cycle. 

It can also be concluded that in redprocal experiments it seems to be important 

to cernpare as much of the complete life cycle of plants as possible. Especially 

germination success and the seedling phase are likely to be essential for the fate 

of a plant in a habitat. 
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8. Bijlage. Vegetatie op de standplaatsen Kwade Hoek en Angeren. 

(presentie/abundantie schaal Braun-Blanquet proefvlakken van 4 m 2 
). 

a. Kwade Hoek; bedekking gem. 60%, hoogte 5-10(-30) cm. 

Festuca rubra ssp. commutata 5.3, Agrostis stolonifera 5.3, Cirsium arvense 

4.1, Festuca arundinacea 4.1, Plantage major ssp. pleiosperma 4.1, Poa annua 

1.+, Glaux maritima 3.1, Potentilla anserina 3.1; Trifolium fragiferum 3.1, Poa 

pratensis 3.1, Carex distans 3.+, Juncus maritimus 2.1, Juncus ambiguus 2.+, 

Leontodon autumnalis 2.+, Oenanthe lachenallii 2.+, Pulicaria dysenterica 2.+, 

Scirpus rufus 2.+, Spergularia maritima 2.r, Samelus valerandi 1.1, Cirsium palustre 

1.+, Juncus alpino-articulatus ssp. atricapillus 1.+, Lotus corniculatus 1.+, 

Puccinellia maritima 1.+, Sagina maritima 1.+, Trifolium repens 1.+, Bellis perennis 

1.+, Armeria maritima l.r, Elymus pycnanthus l.r, Juncus gerardii a.r, Lotus 

tenuifolius l.r, Mentha aquatica l.r, Plantage coronapus l.r, Prunella vulgaris 

l.r, Sagina nodosa l.r, Scirpus cariciformis l.r, Senecio jacobea l.r, Sonchus 

arvensis ssp. maritima l.r, Centaurea jacea .r, Centauriurn pulchellum .r, 

Chenopodium album .r, Hippophaë rhamnoides .r, Holcus lanatus .r, Lysimachia 

nummularia .r, Odontites verna .r, Ranunculus repens .r, Rumex crispus .r, 

Trifolium dubium .r, Plantage lanceolata .r, Pimpinella major .r. 

b. Angeren; bedekking 3/8: 1 à 2%, 24/8: 5%, 11/9: 10% hoogte 0-10 cm. 

Plantage major ssp. pleiosperma 5.1, Poa annua 5.1, Rorippa palustris 4.2, 

Chenopodium rubrum 4.1, Agrostis stolonifera 3.+, Capselia bursa-pastoris 3.+, 

Cirsium arvense 3.+, Urtica dioica 3.+, Chenopodium albeurn 2.+, Chenopodium 

glaucum 2.+, Myosoton aquaticurn 2.+, Polygonum persicaria 2+, Potentilla anserina 

2.+, Rumex obtusifolius 2.+, Artemisia vulgaris 2.r, Senecio vulgaris 1.+, Achillea 

ptarmica l.r, Bidens tripartita l.r, Chenopodium ficifolium l.r, Chenopodium 

polyspermum l.r, Cirsium palustre l.r, Galinsaga parviflora l.r, Inula brittannica 

l.r, Matricaria maritima l.r, Polygonum lapathifolium ssp. brittingeri l.r, 

Ranunculus repens l.r, Rumex acetosa l.r, Rumex crispus l.r, Solanum 

lycopersicum l.r, Solanum nigrum l.r, Sonchus arvensis l.r, Steilaria media l.r, 

Tanacetum vulgare l.r, Veronica beccabunga Lr, Arabidapsis thaliana .r, Epilobium 

obscurum .r, Erysium cheiranthoides .r, Gnaphalium uliginosum .r, Mentha aquatica 

.r, Stachys palustris .r, Taraxacum officinales l .. r, Potentilla supina .r, Erigeron 

canadensis .r, Ranunculus sceleratus .r, Matricaria discoidea .r, Polygonum 

amphibia .r, Sonchus oleraceus .r. 
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