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1. INLEIDING 

1.1 Mannelijke steriliteit; populatiegenetische en oecologische achtergronden. 

Mannelijke steriliteit bij planten kan omschreven worden als een beperkte 

ontwikkeling van mannelijke voortplantingsorganen in overigens mannelijk fertiele 

bloemen, met als resultaat een verminderde ·pollenproduktie. Het verschijnsel 

is een belangrijk onderdeel van het voortplantingssysteem gyriodioecie, waarbij 

in een populatie zowel hermafrodiete als mannelijk steriele (vrouwelijk fertiele) 

planten naast elkaar voorkomen (Wilson 1983, Van Damme 1983, Frankel & 

Galun 1977, Lewis 1941). 

Naar het voorkomen, de oorzaak, en de betekenis van mannelijk steriele bloei 

van planten is de laatste jaren veel onderzoek gedaan. Vanuit populatiegenetisch 

oogpunt kan gynodioedische mann~lijke steriliteit een belangrijke stap zijn bij 

evolutie van hermafrodiete naar dioecische soorten (Charlesworth & Charlesworth 

1978, Van Damme 1982). Vanuit oecologisch oogpunt gezien is het een kenmerk 

waarop allocatie van nutriënten en metabolieten kan plaatsvinden, en dat vaak 

nauw gerelateerd is aan de demografische en oecologische positie van planten 

in een populatie (Lloyd 1980, Cox 1981, Werren & Charnov 1978, Lloyd 19802). 

Op (genetisch) mannelijk steriele planten in een gynodioecische populatie 

wordt een sterke selektie uitgeoefend (Lloyd 1975, Charlesworth & Charlesworth 

19 81 ). Door de geringe reproduktiekansen zijn mannelijk steriele planten in 

het nadeel ten opzichte van de hermafrodieten. Handhaving van mannelijke 

steriliteit tegen deze selektieve kracht in, kan alleen gerealiseerd worden door 

fitness-compensatie in andere kenmerken. In de meeste modellen (Van Damme 

1983, Charlesworth 1981, Webb 1981, Lloyd 1975, 1982) komen hiervoor de 

volgende mechanismen in aanmerking: - 'outbreeding vigour' door obligate 

kruisbevruchting, - pleiotrope fitness-effekten door een compenserende werking 

van het MS-gen (MS = mannelijke steriliteit) op andere phenotypische kenmerken, 

en- phenotypische compensatie-effekten als gevolg van allokatie. 

Aan enkele onderzoekers is het gelukt dergelijke effekten vast te stellen. 

Zo vonden Perrot et al. (1982) inteelt-depressie bij Thymus vulgaris en stelde 

Young (1972) bij Rhus ovata en R. integrifolia een grotere zaadproduktie vast 

bij de mannelijk steriele planten. 

Werd er aanvankelijk aan het inteelt-effekt grote aandacht geschonken als 

mechanisme voor de handhaving van mannelijke steriliteit, recente 

onderzoekingen wijzen juist op andere faktoren die van invloed kunnen zijn. 

Zo vonden Valdeyren et al. (1977) dat mannelijk sterielen en hermafrodieten 
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van Thymus vulgaris van elkaar verschilden in milieu-eisen, zaadproduktie en 

kiemkracht van de zaden. Horovitz en Beiles (1980) beschrijven ook verschillen 

in zaadproduktie. Willson (1983) veronderstelt daarop dat niche-specialisatie 

tussen de beide sexen mede een rol kan spelen in de handhaving van mannelijke 

steriliteit. Dit verschijnsel was reeds bekend van de sexen in dioecische planten 

(Cox 1981). 

Mannelijke steriliteit kan het gevolg zijn van overerving van een steriliteitsgen. 

De wijze van overerving verschilt van soort tot soort en is van invloed op de 

phenotypische expressie van het kenmerk en de selektie die het ondergaat. Naast 

de genetisch bepaalde mannelijke steriliteit komen van meer en meer soorten 

aanwijzingen naar voren van milieu-afhankelijke mannelijke steriliteit (Charnov 

& Bull 1977, Preeman Harper & Charnov 1980, Solomon 1985, Preeman et al. 

1981). Een extreem voorbeeld beschreef Bierzychudeck (1981, 1984a, b) voor 

Arisaema triphyllum, waarbij de sexe van een plant in de loop van één groeisei

zoen veranderde van mannelijk in vrouwelijk. Deze verandering was gecorreleerd 

aan het plantgewicht. 

Variërende sexe-expressie is in het verleden al bij verschillende soorten vastge

steld. Het kan de vorm aannemen van gehele of gedeeltelijke steriliteit. Veel 

faktoren kunnen het optreden beïnvloeden, resp. induceren, zoals hormoongehaltes 

(Chailakhyan 1971), leeftijd, CO-gehalte, mijten, meststoffen, stikstofgehalte, 

fotoperiode, K-gehalte, temperatuur, en traumata (Heslop-Harrisson 1957), 

koude, droogte, lage lichtintensiteit (Freeman et al., 1980). Sommige faktoren 

werken 'vervrouwelijkend', andere juist 'vermannelijkend' in op de sexe-expressie 

van de plant. 

Algemeen wordt aangenomen dat het reduceren van de mannelijke voortplan

tingsfunktie een besparing oplevert die allokatie van voedingsstoffen en metabo

.Iieten mogelijk maakt (Charnov & Bull 1977,. Doust & Cavers 1982, Wilson & 

Ruppel 1984, Preeman et al. 1981, Charnov 1982, Charlesworth & Charlesworth 

1981, Queller 1983), bijvoorbeeld bij veranderde groei-omstandigheden gedurende 

het seizoen (Lloyd 1980). 

Hoewel de genetische en de milieu-afhankelijke vormen van mannelijke sterili

teit een andere oorsprong hebben, bestaan er tussen de beide typen vermoedelijk. 

grote overeenkomsten in de effekten op bestuiving, bev~uchting, en zaadzetting. 

Mannelijk ·steriele planten zijn voor de bevruchting afhankelijk van vreemd 

pollen. In situaties waarin de pollenbeschikbaarheid in de populatie laag is kan 

de zaadzetting door pollenbeperking worden geremd (Bierzychudeck 1981, Boyer 

1981). De effektiviteit van de pollenverspreiding is dan mede bepalend voor 

het reproduktieve succes van de planten (Bramlet 1981) en een optimale kruisbe

stuiving (Price & Waser 1979, Waddington 1983). Bestuivingskenmerken zijn 
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in bepaalde gevallen gerelateerd aan de 'reproductive effort' van planten (Colosi 

& Cavers 1984). Het produceren van grotere zaden, of meer zaden (Van Leeuwen 

1981, Gillespie 1977, Horovitz & Beiles 1980) door mannelijk steriele planten 

kan in bepaalde situaties (Gross 1984) een kompensatie bieden voor het selektieve 

· nadeel ten opzichte van de hermafrodieten. 

1.2 Mannelijke steriliteit in het genus Plantago, in het bijzonder Plantago 

co ronopus 

In het genus Plantago komt gynodioecie bij veel soorten voor. (Ross 1970, 

Hartl & Wagenitz 1975). Van de soorten die in Nederland voorkomen zijn Plantago 

coronopus, P. lanceolata, en Plantago maritima beschreven als gynodioecisch, 

en worden P. media en ·p, major als hermafrodiet beschouwd (Ross 1980, Van 

Damme 1980, 1981). 

Mannelijke steriliteit gaat in veel gevallen samen met protogynie en zelf

incompatibiliteit (Van Damme 1985). Deze kombinatie van eigenschappen lijkt 

overbodig aangezien incompatibiliteit alleen, of mannelijke steriliteit alleen, 

voldoende is voor het realiseren van kruisbevruchting. Het is echter mogelijk 

dat andere, nog onbegrepen faktoren, het gezamenlijke voorkomen van deze 

drie eigenschappen verklaren. 

Protogynie, zelf-imcompatibiliteit en mannelijke steriliteit dragen bij tot 

grote verschillen in de mate van kruisbevruchting tussen de Plantaga-soorten 

(Van Dijk et al. 1979, Wolff 1986). Zo wordt door Van Dijk et al. (1979) gesteld 

dat P. major (SC) vrijwel uitsluitend zelfbestuivend is, en P. lanceolata (SI) 

een obligate kruisbestuiver. 

Voor P. coronapus lopen de schattingen van het percentage kruisbestuiving; 

(vastgesteld met alloenzymmethodes) uiteen van 40 % resp. 56 % in de populaties 

Vlieland en Rottummeroog (Van Dijk et al. 1979) tot 80-90 % in een populatie 

van de Kwaden Hoek. P. coronapus is in dit opzicht intermediair ten opzichte 

van de andere genoemde soorten. Het is echter onduidelijk hoe de zelf/kruisbe

stuivings-ratio varieert tussen populaties, binnen populaties en in de tijd. 

Bij P. coronapus zijn verschillende vormen van mannelijke steriliteit waargeno

men (Van Damme 1979, Rushton 1983, Lange 1981, Munsterman 1980). Het 

uit zich in het voorkomen van drie antere-typen, die in wisselende korobinaties 

en met variërende frekwenties kunnen optreden. Het mannelijk steriele type 

(MS) is het ·meest konstant. Er wordt geen pollen geproduceerd. De antheren 

zijn aanvankelijk groen, later geelbruin tot bruin. De filamenten zijn kort. De 

smalle antheren komen soms tot buiten de kroon maar blijven in de meeste 

gevallen als rudimenten in de kroonbuis steken. In dat geval blijft de kroon geslo-
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ten. Er zijn aanwijzingen voor het bestaan van een MS-gen dat overerft volgens 

een simpel één-locus systeem met twee recessieve allelen. Hierdoor uit het 

zich alleen in het phenotype in homozygoot-recessieve vorm. Alle bloemen 

aan een aar en alle aren aan de plant zijn dan mannelijk steriel. 

Een tweede anthere type (B-anthere) produceert pollen dat niet vrijkomt 

en dat gedeeltelijk of geheel steriel is. De antheren zijn smal en bruin-geel 

van kleur. De filamenten zijn kort tot lang. Dit type komt vaak samen voor 

met de normale fertiele antheren. Daardoor kunnen aren bestaan uit een kombina

tie van B- en H-antheren. Dergelijke aren worden geklassificeerd als partieel 

mannelijk steriel (PMS). De verhouding tussen H- en B-bloemen in een aar is 

een indikator voor de mate van PMS, en kan in een (kontinue) getal worden 

uitgedrukt. Aren kunnen variëren van nul (hermafrodiet) tot honderd procent 

PMS (funktioneel mannelijk steriel). 

Partiële mannelijke steriliteit is sterk milieubepaald, zoals reeds werd aange

toond in experimenten van Munsterman (1980) en Van Damme (1981). Door de 

milieUafhankelijkheid en induceerbaarheid kan variatie in PMS leiden tot snel 

wisselende effekten in reproduktieve kenmerken, zoals de kruisbestuivingsratio,. 

de zaadzetting, en het zaadgewicht. Vooral in instabiele milieus kan deze vorm 

van plasticiteit een fitness-verhogende waarde hebben, bijvoorbeeld door 

allokatieeffekten of regulatie van de zaadvorming. 

1.3 Doelstellingen en hypothesen voor onderzoek. 

Over het voorkomen en de betekenis van sexe-verandering in natuurlijke popula

ties van Plantago coronopus is nog weinig bekend. Vermoedelijk hebben alle 

hermafrodiete planten het vermogen om onder bepaalde omstandigheden PMS 

te bloeien. Hoge frekwenties mogen verwacht worden bij groeibeperking door 

nutriëntentekort, vochtgebrek, traumata, concurrentie en dergelijke. Deze 

hypothese is onderzocht door metingen van MS- en PMS-frekwenties op verschil

lende tijdstippen, in drie populaties, te weten Westplaat, Oostvoornse meer 

en Kwaden Hoek (zie fig. 1.1 en de beschrijving in hoofdstuk 3), en metingen 

aan diverse milieufaktoren. 

Ook is het denkbaar dat PMS en MS optreden als plastische respons op omstan

digheden waarin de kans op reproduktief succes van geproduceerd pollen klein 

is~ Dit kan alleen zinvol zijn wanneer de pollendichtheid in de populatie niet 

beperkend is voor de bevruchting. Deze mogelijkheid is onderzocht door seizoens

variatie in pollenbezetting vast te stellen met behulp van een bijbestuivingsexpe

riment, en deze gegevens te vergelijken met het optreden van seizoensvariatie 

in MS/PMS (Hoofdstuk 3). 
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Fig. 1.1 Ligging van drie Plantage coronapus-populaties (zwart) 
in het kustgebied van Weèt-Nederland, met details van 
de afmetingen van de proefvelden en drie demo-plots. 
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Seizoensvariatie in de fraktie PMS/MS in een populatie kan het gevolg zijn 

van sexe-veranderingen van individuele planten. Sexe-verschillen tussen kohorten 

(leeftijds-groepen) van verschillende planten kunnen echter een zelfde effekt 

sorteren. Teneinde vast te stellen of, en in welke mate individuele planten gedu

rende het groeiseizoen van sexe veranderen zijn phenologie-metingen gedaan 

aan de Westplaat- en Oostvoornse meer-populatie. Aan dezelfde planten zijn 

. gedetaileerde waarnemingen verricht naar aar-ontwikkeling en bloei in relatie 

tot snel wisselende milieu-omstandigheden (Hoofdstuk 4). 

Het selektieve nadeel van het mannelijk steriel zijn kan door compenserende 

effekten worden opgeheven. Toename van kruisbestuiving kan leiden tot een 

heterosis-effekt. Een onderzoek is opgestart om het effekt van kruisbestuiving 

op het nageslacht vast te stellen. Dit wordt in het Appendix nader beschreven. 

Compensatie kan ook ontstaan bij specifieke allocatie-effekten. De volgende 

mogelijkheden zijn onderzocht: compensatie door meer zaden te produceren, 

compensatie door grotere zaden te produceren (Hoofdstuk 5). 
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2. METHODEN 

2.1 Milieu-onderzoek. 

2.1.1 Bodemonderzoek. 

Grondmonsters zijn verzameld op drie tijdstippen (12 mei, 15 juli en 29 

september 1986) gedurende het groeiseizoen. Per keer werden in de d~ie populaties 

bij/in proefvelden monsters genomen op diepten van 0-5, 5-15 en 15-25 cm 

beneden het maaiveld. De monsters zijn geanalyseerd op N (NH4), N (N03), 

P (labiel organisch), P (Olsen), Cl-, pH, geleidbaarheid, CaC03, Mg, K, Na, 

en vochtgehalte, volgens methoden van Traelstra et al. (1983). 

In een bulkbemonstering zijn bovendien textuur en organisch stofgehalte 

· bepaald. 

2.1.2 Grondwater en neerslag. 

De grondwaterstand is wekelijks in de drie populaties geregistreerd in 3x2 

grondwaterstandbuizen, met een lengte van 1 m en perforaties op 25, 50, en 

90 cm. 

De neerslag is wekelijks gemeten met behulp van een regenmeter in elke 

populatie. De waarnemingsperiade liep van 1 april tot en met 30 september 

1986. 

2.1.3 Klimaatmetingen. 

In de Westplaatpopulatie is de omgevingstemperatuur (op 10 cm boven het 

maaiveld), het vochtgehalte van de lucht, en de luchtdruk kontinue gemeten 

met behulp van een meteograaf. Aanvullende temperatuurmetingen zijn gedaan 

met een minimum-maximum-thermometer in elke populatie op maaiveldshoogte, 

die wekelijks gedurende dezelfde periode werd afgelezen. 

2. 2 Populatie-beschrijving. 

De Westplaat-populatie van Plantago coronopus is in augustus 1986 gedetailleerd 

in kaart gebracht door in het afgezette gebiéd (zie fig. 1.1) van 20x50 m, om 

en om, de 1000 vierkante meter te beschrijven in kwadraten van 1 m, op de 

volgende kenmerken: aantal Plantago coronopus-planten, hoogte van de vegetatie, 

en (geschatte) bedekking van Juncus gerardii en Glaux maritima (%). 
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2.3 PMS-schattingen. 

PMS-schattingen zijn uitgevoerd in de drie populaties op drie tijdstippen, 

in voor-, mid-, en nazomer: 

Westplaat: 3 juni, (2 6 juni), 19 juli, (2 0 augustus), 2 0 september 

Oostvoornse Meer: 13 juni, 30 juli, 1 oktober 

Kwaden Hoek: 19 juni, 2 augustus, 2 oktober 

De waarnemingen waren zogenaamde één-aar-per-plant-scores, die werden 

uitgevoerd aan systematisch gekozen planten, door bemonstering langs 

lijntranseeten in het onderzoeksgebied, op onderlinge afstanden van 1 m. In 

de Oostvoornse meer- en Kwaden Hoek-populatie werden per keer circa 100 

aren beschreven, in de Westplaat-populatie circa 200. De volgende kenmerken 

werden genoteerd: aarlengte (mm), lengte· van het bloeiende gedeelte van de 

aar (mm), plaats (lengte- en breedte-coördinaat in het grid-systeem) en bloeitype. 

Het bloeitype van een aar werd uitgedrukt in een PMS-percentage. In het 

geval van 0 % betrof dit dus hermafrodiete aren. In het geval van 100 % werd 

de toevoeging PMS of MS gegeven, afhankelijk van het meeldraadtype. Het 

percentage PMS werd berekend uit de fraktie steriele bloemen op het totale 

aantal. Tot de steriele bloemen werden gerekend: bloemen met B-meeldraden, 

bloemen met gesloten kroon, en bloemen met MS-meeldraden, vergelijk par. 

1.2. 

2.4 Phenologie-onderzoek. 

Dit deel van het onderzoek omvatte metingen aan bloei en aarontwikkeling 

bij gemerkte planten in de populaties Westplaat en Oostvoornse Meer. In beide 

populaties zijn voor dit doel drie demo-plots aangelegd, welke als herhalingen 

dienden. In elk plot (1 m 2 ) werden circa 3 0 planten met rood ijzerdraad gemerkt. 

Aan alle planten zijn in de periode van 1 april tot en met 29 september 1986 

alle aren bij bloei beschreven op de volgende kenmerken: aarlengte, lengte 

aarsteel, en bloeitype, en vervolgens met een smeltkous-ring gemerkt. 

In enkele (3x10) planten uit de demoplots is ook de aar-ontwikkeling beschreven. 

Elke nieuwe aar werd in het knop-stadium gemerkt. Bij wekelijkse/tweewekelijkse 

waarnemingen werden de volgende kenmerken beschreven: aarlengte, lengte 

aarsteel, en bloeitype. 

Beschrijvingen van het bloeitype gebeurde volgens de methode, zoals gebruikt 

in de PMS-schattingen (vorige paragraaf). 
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2.5 Kruisings-en bijbestuivings-experimenten. 

2.5.1 Bijbestuivingsexperiment. 

In het bijbestuivingsexperiment zijn op drie tijdstippen in het groeiseizoen, 

in voor-, mid-, en na-zomer (25 juni, 16 juli, en 28 augustus) planten in het veld 

met stuifmeel behandeld. Per keer werden dertig planten systematisch gekozen 

op grond van hun ligging in een gridsysteem en hun bloeisituatie. Alleen planten 

met 2 of meer aren in het vrouwelijke bloeistadium (antheren nog niet ontwikkeld) 

kwamen voor behandeling ih aanmerking. Van i~dere plant werd één aar 

kunstmatig bijbestoven met pollen, verzameld van in een plantenkas opgekweekte 

Westplaat-planten. De andere aar bleef onbehandeld (natuurlijke bestuiving) 

en werd afgedekt. Beide aren werden met kleurringen gemerkt. De volgende 

eigenschappen werden genoteerd: plaats (coördinaten in het onderzoeksgebied), 

bloeitype, en minimale afstand tot een pollenbron. Na circa 3 weken werden 

alle aren geoogst. 

Aan de geoogste aren werden, na een periode van afrijping, de volgende 

kenmerken onderzocht: aarlengte (mm), aantal bloemen per aar, aantal zaden 

in afzonderlijke capsules, aantallen topzaden in de afzonderlijke capsules, de 

aanwezigheid van de zaadresten van afgestorven zaden, en het gemiddelde 

gewicht van de grote (basale) zaden in een aar. 

2.5.2 Zelf- en kruisbestuivings-experiment. 

De hiervoor toegepaste methoden worden afzonderlijk beschreven in het 

Appendix. 

2.6 Groeitest. 

Een groeitest is uitgevoerd voor het vaststellen van een gunstige verhouding 

tussen potgrond en zilverzand voor het opkweken van planten onder konkurrentie

omstandigheden (zie hiervoor ook het Appendix). 

Zaailingen van Plantago coronapus werden kort na kieming op glasparels 

verspeend en geplant in potten met de volgende samenstelling van het substraat: 

5 potgrond-zilverzandverhoudingen, gebaseerd op het drooggewicht van de beide 

grondsoorten, te weten 1%, 10%, 25%, 50%, en 100%. De planten werden in 

de volgende dichtheden geplant: 1, 4, en 9 planten per pot, per behandeling, 

en gedurende 2 maanden (augustus en september) opgekweekt in een plantenkas, 

onder de volgende omstandigheden: gemiddelde temperatuur van circa 25°C, 

dagelijkse beregening met kraanwater, dag/nacht-lichtregime (12 uur licht/12 

uur donker). Na 2 maanden werden de planten geoogst en werden de volgende 
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eigenschappen beschreven: aantal bladen, aantal aren, lengte langste blad, totaal 

spruitdrooggewicht en aardrooggewicht. 

2. 7 Biometrische analyses. 

De volgende biometrische analyses zijn uitgevoerd: niet-destruktieve biomassa

bepaling van gemerkte planten in de Westplaat en Oostvoornse meer-populatie, 

en konstruktie van ijklijnen voor aarlengte en aantal bloemen. 

Voor de biomassa-schattingen zijn 2x15 planten met uiteenlopende afmetingen 

uit beide populaties verzameld. Aan deze planten is het verband onderzocht 

tussen de lengte van het langste blad en het totale spruitgewicht. De volgende 

relaties zijn berekend: 

Westplaat: totale bladlengte = lengte van langste blad x aantal bladen x 

0,71 (mm) 

spruitbiomassa (mg) = totale bladlengte x 0,17 ·- 3 5,2 

Oostvoornse Meer: totale bladlengte = lengte langste blad x aantal bladen 

x 0,72 

spruitbiomassa (mg) = totale bladlengte x 0,12 - 6, 7. 

De ijklijnen van deze relaties (zie Bijlagen) zijn gebruikt voor niet-destruktieve 

biomassabepaling van de spruit aan planten in de phenologie-proefvelden, met 

behulp van de parameters lengte langste blad (mm) en aantal bladen. 

Het verband tussen de aarlengte en het aantal bloemen is enkele keren tijdens 

het groeiseizoen vastgesteld in de drie populaties. Hiertoe werd telkens een 

steekproef genomen van circa 15 planten, waaraan onder een stereo-mikroskoop 

de aarlengte en het aantal capsules werden geteld. Uit de resultaten zijn ijklijnen 

gekonstrueerd (zie Bijlagen). 

Voor het vaststellen van de relatie tussen aarlengte en zaadbiomassa zijn 

gegevens gebruikt afkomstig van planten van de Heveringen (niet gepubliceerde 

gegevens van J. v. Heeswijk). Voor genoemde parameters zijn ijklijnen 

gekonstrueerd. Deze (zie Bijlagen) zijn gebruikt voor niet-destruktieve biomassa

bepalingen van reproduktieve plantedelen (reproductive effort). (Thompson & 

Stewart 1981) in de planten van het phenologie-onderzoek (zie par. 2.4). 

2.8 Statistische verwerking. 

Verschillende statistische methoden zijn toegepast voor het analyseren van 

gegevens en het testen van verbanden en verschillen tussen parameters, en 
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het testen van behandelingseffekten. 

Correlatieberekeningen (Snedecor & Cochran 1963) zijn gebruikt voor het 

testen van verbanden tussen milieufaktoren onderling, milieufaktoren en 

bloeikenmerken, verschillende phenologie-gegevens onderling, bestuivingsgegevens 

en bloeikenmerken, milieugegevens en populatiekenmerken, en relaties tussen 

biometrische gegevens. 

Voor het testen van verschillen in PMS-frekwenties is gebruik gemaakt van 

a-statistiek met behulp van het computerprogrammar x c (Sokal & Rohlff 1981). 

Effekten van behandeling, seizoen en sexe-type zijn op signifikantie getoetst 

met behulp van variantie-analyse (drieweg variantie-analyse met ongelijke 

aantallen waarnemingen per cel). De varianties van de cellen zelf zijn met een 

Bartlett-Scheffé-test op heterogeniteit onderzocht. 

De· meeste statistische bewerkingen zijn uitgevoerd met behulp van het 

statistische programma-pakket van Sokal & Rohlff (1981) dat op de HP-1000 

computer . van het IOO is geïmplementeerd. Resultaten van bewerkingen, en .• 

sommige onbewerkte gegevens zijn in de Bijlagen opgenomen, met uitzondering 

van enkele uitgewerkte grafieken en tabellen die in de tekst verwerkt zijn. 
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3. HET VOORKOMEN VAN MANNELIJKE STERILITEIT IN NATUURLIJKE 

POPULATIES VAN PLANTAGO CORONOPUS 

3.1 Beschrijving van de onderzochte populaties. 

3.1.1 Populatie-en milieukenmerken. 

De onderzochte populaties verschillen van elkaar in milieu- en populatie

kenmerken. De Kwaden Hoek-populatie komt voor op een oud, hoog opgeslibd 

schor in een voormalige strandvlakte (zie tab. 3.1). De bodem bestaat in de 

ondergrond uit matig grof zand (M5o = 227 mu). Deze kleiarme zandgrond is 

relatief arm aan nutriënten en mineralen. De bovengrond (0-10 cm) is sterk 

afwijkend, en behoort, vanwege de hoge silt- en lutum-gehaltes (resp. 47,6 en 

24,6 %) tot de zware zavels. Hier zijn ook relatief hoge gehaltes aan nutriënten, 

organische stof, en mineralen aangetroffen. Het onderzochte deel van de Kwaden 

Hoek-populatie strekte zich uit over een oppervlakte van 15x50 m op een 

hooggelegen schorrug. De vegetatie bevat grassen: Festuca rubra, Puccinellia 

rnaritiina, Agrostis stolonifera, en zoutminnende kruiden: Glaux rnaritirna, 

Centauriurn pulchellurn, Plantago rnaritirna (Arrnerion rnaritirnae), en werd 

intensief door koeien begraasd. Door haar relatief hoge ligging en korte vegetatie 

is de populatie sterk geëxponeerd aan wind en zon. De grondwaterstand is relatief 

laag (gemiddeld 7 0 cm beneden het maaiveld) en kan in droge perioden zakken 

tot onder de 90 cm. In de wintermaanden wordt de populatie regelmatig met 

zeewater overspoeld. 

Langs het Oostvoornse Meer is een Plantago coronapus-populatie onderzocht 

op een van de zee afgesloten strandvlakte. De bodem bestaat hier uit kleiarm 

zand (M5o = 170,6 mu), arm aan nutriënten (in het bijzonder aan P) en mineralen, 

en met een laag organisch stofgehalte. De vegetatie is open van struktuur, met 

grassen Festuca rubra, Agrostis stolonifera, en veel voor ontzilting kenmerkende 

soorten, zoals Glaux rnaritirna, Centauriurn pulchellurn, Pamassia palustris, 

en Blackstonia perfoliata (Nanocyperion flavescentis). Plantago coronapus komt 

hier in grote dichtheden voor (gemiddeld circa 1300 + 350 ind./m 2 ) in de vorm 

van relatief kleine kortlevende planten (spruitdrooggewicht gemiddeld 22,6 

_:::. 2,8 mg). Door haar relatief lage ligging en slechte afwatering is de 

grondwaterstand er relatief hoog (fig. 3.1), gemiddeld circa 36 cm beneden 

het maaiveld (zomerseizoen 1986), terwijl lage grondwaterstanden van meer 

dan 60 cm er zelden voorkomen. De populatie is tegen de invloed van de zee 

beschut door duindoornstruwelen, en door haar ligging in de luwte van de Brielse 

Gat dam. 
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0-5 cm WESTPLAAT OOSTVOORNSE 
IY:EER KWADEN HOEK 

x s. d. x s.d. x s.d. 

pH ~H20) 8,28 D, 01 7,92 D, 11 7,88 D, 18 
pH KCl) 7 '81 D, 1 D 7,71 0,09 7,09 0,03 
geleidbaarheid (mS) 321 ,33 91 '1 9 1 84,33 37,50 845,67 321,34 
Cl- (mg/1DDg) 25,41 1 2 '82 8,24 1 ,82 65,60 49,97 
totaal P ~mg/100g) 23,71 0,28 24,79 2,33 121,1016,86 
totaal N mg/100g) 99,58 5,98 130,03 7,60 657,51 34,65 
organische stof (%) 3,28 0,32 3,42 0,34 15,72 1 ,82 
kalk (%) 5,42 o.18 6,66 0,99 2,81 0,90 
Ca (me/100g) 24 '1 7 6,43 
Mg (me/100g) 2';34 0,31 0,89 o,o8 10' 90 1 '97 
K ( me/1 OOg) 0,28 0,02 0,24 0,05 1 ,83 0,28 
Na (me/100g) 1 '41 0,23 0,40 0,06 9,59 2,04 
slibgehalte (%) 1 '90 0,30 2,02 0,48 25,20 2,61 
M50 157 '60 7,50 170,60 8,33 25 '00 11 '7 9 

Tabel 3.1 Waarden van de voornaamste bodemparameters ter plaatse 
van de drie populaties. Weergave van de gemiddelden (x) 
en standaarddeviatie (s.d.) bij n = 3. 
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Overschrijdingsduur 

100 
(cfagen) 

Meer 

Kwaden Hoek 

~ 

Overschrijdingsduur-curven van het grondwater ter plaat
se van de drie populaties. Weergave van het aantal dagen 
waarop het grondwater een bepaalde diepte overschreed, 
gemeten over de periode van 1 mei tot 30 september 1986 

(150 dagen). 



- 14-

Dè Westplaat-populatie van Plantago coronapus komt voor op een met planten 

· begroeide strandvlakte, in kontakt met de zee ('groen strand'). De bodem bestaat 

uit kleiarm matig fijn zand (M5o = 157,6 mu), en is evel').als die van het 

Oostvoornse meer arm aan nutriënten en mineralen. Ze verschilt hiervan vooral 

door een hoger chloridegehalte. De vegetatie is overwegend hoog en dicht, en 

bestaat uit meerjarige grassen: Agrostis stolonifera, Festuca rubra, Elymus 

pycnanthus, Juncus gerardii, en zoutminnende kruiden, zoals Odontites verna, 

Centauriurn pu.chellum, Glau:x: maritima, en Plantago maritima (Juncetum 

gerardii). De grondwaterstand is relatief hoog (gemid.deld 41 cm onder het 

maaiveld) en zakt incidenteel tot dieper dan 7 0 cm. In het winterseizoen vindt 

overstroming plaats met zeewater. Plantago coronapus komt voor in dichtheden 

van 92,0 + 13,2 planten per m \ met van plaats tot plaats grote 

dichtheidsverschillen. Deze geven de populatie een komplexe struktuur (zie 

ook fig. 3.6). De planten zijn meest groot (98,4 + 66,3 mg spruitdrooggewicht) 

en langlevend. 

3.1.2 Het weer gedurende het groeiseizoen van 1986. 

De zomerperiode, hier gerekend vanaf mei tot en met september, was 

overwegend warm, met relatief veel zon en weinig regen. Uitgesproken warme 

perioden (fig. 3.2) traden op van 12 juni tot 5 juli, en van 26 juli tot 3 augustus. 

Relatief koude perioden waren er van 3 tot 8 juni, van 19 tot 26 juli, en van 

26 augustus tot 1 september, in samenhang met diepe depressies. Deze zorgden 

ook voor veel neerslag in begin juni, eind juli en eind augustus. Tussen de 

onderzoeksgebieden werden verschillen waargenomen in neerslag- en 

temperatuurverloop (fig. 3.3). Zo was de omgevingstemperatuur bij het 

Oostvoornse Meer relatief hoger dan op de Westplaat resp. de Kwaden Hoek, 

en viel de neerslag op de Kwaden Hoek meer geconcentreerd bij grote regenbuien. 

3.2 Het voorkomen van mannelijke steriliteit gedurende het groeiseizoen. 

In de drie onderzochte populaties zijn gedurende het groeiseizoen van 1986 

hermafrodiete (H), mannelijk steriele (MS) en partieel mannelijk steriele (PMS) 

aren waargenomen. De gemiddelde frekwenties van deze drie sex-typen bedroegen 

respektievelijk 69,5 + 11,5, 8,6 ~ 5,6 en 21,9 ~ 7,7 %van het totaal. 

Tussen de populaties bestonden verschillen tussen de niveaus van de sex-typen, 

zoals te zien is in fig. 3.4. De Kwaden Hoek-populatie werd gekenmerkt door 

een hoog MS- en PMS-niveau van respektievelijk 13,0 ~ 7,7 en 30,0 ~ 1,8 %. 

De Oostvoornse Meer-populatie vertoonde de laagste steriliteitsniveaus, met 

MS in 5,6 ~ 4,2 % en PMS in 15,9 ~ 5,2 % van de aren. De Westplaat-populatie 
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Mei Juni Juli Aug..~stus September 

Fig. 3.2 Verloop van de voornaamste meteorologische parameters 
gedurende het groeiseizoen 1986 op de Westplaat. Weer
gave van de dagelijkse niveaus van luchtdruk (waarden 
op 12.00 h), maximale relatieve luchtvochtigheid (hoog
ste waarde in een etmaal), en de maximum-temperatuur 
(gemeten op 25 cm boven het maaiveld). 
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1 Westplaat 
2 Oostvoornse Meer 
3 Kwaden Hoek 

Mei Juni Juli Augustus September 

Fig. 3.3 Verloop van de maximum- en minimumtemperatuur en de 
neetslag in de drie populaties. Weergave van de weke
lijkse waarden gedurende het groeiseizoen. 
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was intermediair, met MS in 7,0 ~ 1,9 % en PMS in 19,4 + 6,8 %van de aren. 

Het tijdsverloop werd in . ?lle drie de populaties gekenmerkt door hoge H

niveaus, respektievelijk lage steriliteits-niveaus in het voor- en na-seizoen, 

en lage H-niveaus, respektievelijk hoge steriliteits-niveaus in de midzomer. 

Genoemde verschillen zijn aannemelijk bevonden (P<0,05, X2
). Verdere analyse 

toonde aan dat in de Kwaden Hoek-populatie de variatie van H vooral verklaard 

wordt door variatie in MS-niveaus. In de Westplaat-populatie was vooral het 

PMS-type hiervoor verantwoordelijk (P<0,05, r x c-analyse met X2
), zoals blijkt 

uit de verdeling van signifikante subsets (fig. 3.5). 

3.3 Het voorkomen van mannelijke steriliteit in de Westplaat-populatie in relatie 

tot populatiestruktuur en vegetatie. 

De Westplaat-populatie van Plantago coronapus bezit een opvallende mikro

struktuur, zoals te. zien is in fig. 3.6. Homogene velden met lage dichtheden 

(0-10 ind./m 2
) en met hoge dichtheden (meer dan 20 ind./m 2

) wisselen elkaar 

over afstanden van enkele meters af. Er is sprake van een mozaïek-patroon, 

met NW-ZO-lopende lijnen. Eenzelfde struktuur is terug te vinden in de vegetatie

hoogte (fig. 3.6). De dichtheid van de Plantaga-planten is signifikant negatief 

aan de vegetatiehoogte gecorreleerd (r = -0,45, d.f. = 229, P < 0,001). Tussen 

het optreden van MS, PMS en de populatie- en vegetatie-kenmerken zijn geen 

signifikante relaties gevonden (zie bijlage C5). 

3.4 Het voorkomen van mannelijke steriliteit in relatie tot milieu-faktoren. 

Van de onderzochte milieufaktoren lijken vooral NH4, P(Olsen), er, Mg, en 

K in relatie te staan tot de sexe-expressie van de planten op populatie-niveau 

(zie Tab. 3.2). Uit correlatie-berekeningen met gepaalde gegevens van drie 

populaties x drie tijdstippen wordt variatie in H vooral verklaard door variatie 

in NH4, P, en Mg. Variatie van PMS is gecorreleerd metP-en K-waarden. Variatie 

in MS is vooral aan NH4 gecorreleerd. Over de rol van de faktor grondwater 

wordt in par. 4.2 informatie gegeven. 

3.5 Het voorkomen van mannelijke steriliteit in relatie tot de pollenbezetting. 

Er bestaan overeenkomsten tussen de frakties MS- en PMS-planten in de 

Westplaat-populatie onder verschillende niveaus van pollenbezetting (Tab. 3.3). 

Vergelijking van de sexe-ratio's met het percentage pollentekort (gemeten aan 

MS-planten; zie ook par. 5.1) toont niet-signifikante negatieve correlaties aan 
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Fig. 3.4 Bloeisituatie in drie populaties op drie tijdstip
pen in het groeiseizoen. Weergave van het relatieve 
aantal PMS-, MS-, en H-bloeiende aren (%) in de popu
laties. 
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Fig. 3.5 Verschillen in bloeitype-niveaus binnen populaties (a) 
en binnen bloeitypen (b). Weergave van signifikant 
(P<O,D5) afwijkende data-subsets (schuin gearceerd) 
binnen de gehele data-set. 
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(20x5Dm). 
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H P~1S [115 NH 4 
p Cl fl'g K Na 

NH4 -. 87llh11 • 68 • 84lf 
p -. 83~ • 81 ~ .ss .80llt 
Cl -.70 • 68 .49 .7Blf .75• 
Mg -. 86• • 7 2 .77• • 92"'"' • 94~~ • 69 
K -.73 .79Jt • 41 • 65 .97•~~ .72 • 83Jt 
Na -. 29 .56 -.17 • 1 8 • 60 • 65 • 31 .75~ 

Vocht • 09 .1 5 -.38 -. 20 • 26 -.29 .1 2 .36 • 27 

Tabel 3. 2 Correlatie tussen bloeitypen en bodemparameters, en tus
sen bodemparameters onderling. Weergave van de correlatie
coëfficient (r) , met niveaus van signifikantie (:t 
P<D,D5; illll = P<D,D1; llllU~ = P<D,D01, bij d.f. = 7). 

H r.1 P!Y:S ct r·:s 1, Pollentekort % i' /:1 

Voorzomer 83,3 11 '7 s,o 72,4 .:!: 1 8 '6 

f'l':id-zomer 69,0 22,1 8,9 31 ,3 :!: 36,9 

Na-zomer 68,4 24,5 7 '1 70,9 .:!: 22,3 

Correlaties r o,so -0,37 -0,86 
1 

Tabel 3. 3 

d. f. 1 1 
p ns ns ns 

Bloeitypen en het pollentekort in de Westplaat-populatie. 
Weergave van de percentages H, PMS, en MS (zie ook fig. 
3.4) en het percentage pollentekort (vastgesteld aan on
behandelde MS-aren). 
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met PMS- en MS ratio's, en niet-signifikante positieve correlatie met de H

ratio. De toename van het aandee:l MS-aren in het midzomer-seizoen lijkt vanwege 

de hoge r-waarde (-0,86) duidelijk aan de pollenbezetting gerelateerd, mogelijk 

dat bij een grotere steekproef een signifikante correlatie gevonden kan worden. 

3.6 Conclusies en diskussie. 

Mannelijke steriliteit komt în het onderzoek bij Plantago coronapus naar voren 

als een goed kwantificeerbaar kenmerk. Door het grote aandeel van mannelijk 

steriele (MS) en partiëel mannelijk steriele (PMS) aren in de populaties lijkt 

het een belangrijk populatie-kenmerk te zijn. 

De populaties verschilden sterk in de gemiddelde niveaus van MS en PMS, 

alsook in het seizoensverloop van beide sex-typen. De niveauverschillen kunnen 

samenhangen met genetische en met milieufaktoren. Het MS-type lijkt vanwege 

haar stabiliteit het meest genetisch bepaald te zijn, zoals op grond van gegevens 

over de overerving van dit kenmerk ook verwacht mag worden. 

De grote tijdsverschillen in PMS-niveaus, alsook de correlaties met 

milieufaktoren suggereren milieu-afhankelijkheid van dit kenmerk. 

Variatie in PMS-niveau kan op tweeërlei wijze tot stand komen. Individuele 

planten kunnen in de loop van het groeiseizoen van sexe veranderen. Verandering 

in de richting van PMS lijkt vooral samen te hangen met hoge P- en K-waarden. 

Onduidelijk is echter of deze milieufaktoren direkt of indirekt met de sexe

expressie van de plant te maken hebben. 

Ten tweede bestaat de mogelijkheid dat individuele planten niet van sexe 

veranderen, maar dat de seizoensvariatie in sex-type niveaus een gevolg is van 

een kohort-effekt. Hierop wordt in paragraaf 4.2 nader ingegaan. 

Ongeacht de wijze van ontstaan, · zijn de seizoensvariaties in sexeratio's 

vermoedelijk van invloed op de bestuiving en de bevruchting van de bloemen. 

Het samenvallen van hoge percentages mannelijke steriliteit met een hoge 

pollenbezetting in de midzomer is mogelijk een eigenschap waarop in het verleden 

al selektie is uitgeoefend. Het vertonen van steriliteit bij hoge pollendichtheden 

maakt het de mannelijk steriele planten mogelijk, door allocatie-processen, 

een relatief voordeel te verkrijgen ten opzichte van de hermafrodieten, hetgeen 

hun voortbestaan ondanks selekterende krachten zou kunnen verklaren. 



-22-

4. AARONTWIKKELING, REPRODUKTIE-SEQUENTIES EN MANNELIJKE 

. STERILITEIT 

4.1 Verloop van de bloei gedurende het groeiseizoen . 

. De eerste aren kwamen ongeveer tegelijkertijd tot bloei in de Westplaat

populatie en Oostvoornse Meer-populatie, in de laatste week van mei (fig. 4.1). 

Vanaf die tijd nam het aantal snel toe tot een eindwaarde van 4,3 aren per plant 

in de Oostvoornse Meer-populatie (2e week van september) en 6,7 per plant 

in de Westplaat-populatie (eind september). 

Het aantal aren dat het bloeistadium bereikte bedroeg in de Westplaat-populatie 

60,8 .! 9,4 % van het totale aantal aangelegde aarknoppen. Van de bloeiende 

aren kwam 79,7 .! 11,3 % ook tot afrijping. Een groot deel van de aren stierf 

vroegtijdig af, te weten 27,8 .! 3,6 %. 22,3 % van het aantal uitgebloeide aren 

werd door konijnen afgegraasd (tab. 4.1). 

Van de 212 onderzochte planten in de Westplaat-en Oostvoornse Meer-populatie 

bleken er 99 (46, 7 %) in de loop van het seizoen van sexe te veranderen. Slechts 

83 planten produceerden louter hermafrodiete aren, en slechts 4 planten waren 

zuiver partieel mannelijk steriel. Onder de 212 bevonden zich 7 mannelijk steriele 

(MS) planten. 

4.2 Verloop van mannelijke steriliteit gedurende het groeiseizoen. 

De eerste aren die verschenen bloeiden hermafrodiet. Deze groep nam snel 

in aantal toe tot een maximum van 3,5 aren per plant in de Oostvoornse Meer

populatie, en 5,1 per plant in de Westplaat-populatie (fig. 4.1). Perioden van 

een verminderde aanwas waren eind juni, en eind augustus (Oostvoornse Meer) 

en begin juni, half juli, en half september (Westplaat). 

De eerste partieel mannelijk steriele aren verschenen iets later. Het aantal 

nam in de Oostvoornse Meer-populatie geleidelijk toe tot 0,42 aren per plant, 

in de Westplaat-populatie tot 1,32 aren per plant. Perioden met sterke aanwas 

waren begin juni, eind juli, en eind augustus. 

De verhouding tussen het aantal H-en PMS-aren aan een plant is een aanwijzing 

voor het bloeipatroon. In fig. 4.2 zijn de ratio's voor beide populaties in grafiek

vorm weergegeven. In beide gevallen is er sprake van een zeer diskontinue tijds

verloop. Perioden met hoge en lage PMS-bloei wisselen elkaar af. De patronen 

van beide populaties zijn signifikant positief aan elkaar gecorreleerd (r = 0, 73, 

d.f. 9, P<O, 01), en komen vrij goed overeen met de resultaten van de PlVIS-schat-
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5 

Oostvoomse Meer 

Fig. 4.1 Verloop van het aantal uitgebloeide aren in twee po
pulaties gedurende het groeiseizoen. Weergave van het 
gemiddelde aantal aren per plant (Oostvoornse meer= 
85 planten, Westplaat = 127 planten), gespecificeerd 
naar sex-type. 
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plant aantal ontwikkeling en bloei SEX-TYPEN afrijping 
nr. aren begr. ge st. bloei H P~'S MS begr. rijp 

--------Westplaat oost 

5 13 0 7 6 5 1 0 2 4 
7 17 2 6 9 6 3 0 !5 4 
8 5 1 4 0 0 0 0 0 0 

17 26 4 6 1 6 0 0 1 6 3 13 
20 1 2 0 6 6 2 4 0 2 4 
22 14 4 6 4 2 2 0 1 3 
28 31 4 4 23 23 0 0 6 17 
30 22 4 7 11 11 0 0 2 9 
32 24 9 3 1 2 9 3 0 3 9 
36 10 1 1 8 8 0 0 7 1 

TOTALEN 174 29 50 95 66 13 16 3:1 64 
% 100,0--------------------------32,6---67,4 

100,0------69,5--13,7--16,8 
100,0----16,7---28,7----54,6 

Westplaat midden 

4 25 0 3 22 11 11 0 1 21 
7 1 0 0 5 5 4 1 0 2 3 
3 23 3 4 16 15 1 0 2 14 

19 13 0 1 1 2 5 7 0 7 5 
20 20 3 5 1 2 7 5 0 4 8 
22 11 0 5 6 4 2 0 0 6 
32 6 0 2 4 0 4 0 0 4 
38 31 2 Y.l 25 22 3 0 3 22 
36 9 1 3 5 2 3 0 1 4 
46 26 4 11 11 10 1 0 1 10 

TOTALEN 174 13 43 11 8 80 38 0 21 97 
% 100,0--------------------------17,8---82,2 

100,0------67,8--32,2---0,0 
100,0-----7,5---24,7----67,8 

Westplaat we st 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 1 0 0 4 6 5 1 0 0 6 
11 7 2 1 4 4 0 0 0 4 
21 0 0 a, 0 0 a· 0, 0 0 
23 10 0 8 2 1 1 0 0 2 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 1 2 2 3 7 7 0 0 2 5 
33 4 0 1 3 3 0 0 0 3 
34 10 1 1 8 8 0 0 1 7 
44 12 0 4 8 8 0 0 1 7 

TOTALEN 65 5 22 38 36 2 0 4 3A 
% 100,0--------------------------10,5---89,5 

100,0------94,7---5,3---0,0 
j00,0-----7,7---33 0 8----58 0 5 

OVERALL 
TOTALEN 413 47 11 5 251 182 53 1 6 56 1 95 

% 100,0--------------------------22,3---77,7 
100,0------72,5--21,1---6,4 

100,0----11,3---27,8----60,8 

Tab~l 4.1 Algemene demografische gegevens over 3x10 gedetailleerd 
onderzochte P. coronapus-planten (zie plantnrs. in bij
lagen); begr.=begraasd, gest.=afgestorven. 
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tingen (par. 3.2). 

Ook de grondwaterstand varieerde sterk. De tijdsontwikkeling van PMS-bloei 

en grondwaterstand lijken daardoor aan elkaar gerelateerd te zijn (fig. 4.3). 

Nadere analyse d.m.v. correlatie-berekeningen (fig. 4.4) toonde negatieve 

correlaties aan, met name voor de Westplaat-populatie, maar deze correlaties 

waren hier signifikant. 

4.3 Aar-ontwikkeling in de Westplaat-populatie. 

Door het normeren van de gemeten aarlengten van 15 planten in de Westplaat

populatie op de totale lengte en het halfwaardetijdstip van aarontwikkeling 

kon het aarontwikkelingsmodel van fig. 4.5 worden samengesteld. Hieruit zijn 

enkele algemene kenmerken af te lezen. De eerste fase van aarontwikkeling 

verloopt vrij langzaam. De sterkste lengtegroei treedt op in de dagen kort voor 

de bloei. Tussen het knopstadium en de bloei zit een periode van circa 2 0 dage~. 

4.4 Reproduktie-sequenties en mannelijke steriliteit. 

In tabel 4.2 is het gesommeerde drooggewicht weergegeven dat op successieve 

waarnemingsdagen in aren en aarstelen was vastgelegd. Individuele planten 

van de Westplaatpopulatie (3 x 10 individuen) verschilden van elkaar in de aanleg, 

ontwikkeling, bloei en zaadzetting. De Westplaat-west planten vallen op door 

een geringe of geen reproduktieve allocatie (RE = reproductive effort). In de 

twee andere proefvelden was de RE gemiddeld hoger. Planten die al vroeg in 

het seizoen aren vormden bereikten ook de hoogste eindwaarden. 

In het allocatie-verloop gedurende het groeiseizoen (1 mei tot en met 30 sep

tember) zijn enkele patronen te herkennen. De meeste planten vertoonden één 

of meerdere fasen met een hoge reproduktieve allocatie. In fig. 4.6 zijn de fasen 

met een bovengemiddelde RE in diagram-vorm weergegeven. Er is sprake van 

een diskontinue allocatie-patroon, waarbij sommige planten 1, sommige 3, de 

meeste 2 fasen van hoge RE vertonen. Deze reprodutie-sequenties bestrijken 

vrijwel het gehele groeiseizoen. 

Bij de planten met drie sequenties komt de aarontwikkeling in het algemeen 

al vroeg op gang, en duurt, met onderbreking, het langste. Daartegenover staan 

de planten met één sequentie, waarin de aarontwikkeling laat op gang komt, 

en waarbij de totale reproduktie-periode in het algemeen kort is. Planten met 

een lange reproduktieperiode vertonen een signifikant hogere reproduktieve 

allokatie (r = 0,74, d.f. = 28, P<0,001), en signifikant meer aren (r = 0,68, d.f. 

= 28, P<0,001). Planten met een bloei in twee of drie sequenties hebben gemiddeld 
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Oostvoornse Meer 

.50 

Westplaat 

.50 

_x_= ]0_.6 ___ _ 

.0+-----r-----...-r-..,..--...........,--------
Mei Juni Juli Augustus September 

Fig. 4.2 Verloop van de PMS-bloei gedurende het groeiseizoen, 
in relatie tot H-blo~i. Weergave van het verloop van 

Fig. 4.3 

~ 
I 

g 
" c: 
.l! 
~ 
.!! .. 
:. 

de PMS-H-ratio (doorgetrokken lijn) en gemiddelde waar
de gedurende het groeiseizoen (x). 

0+----M--~~------~------~--~A--~----S--~ 
Westplaat 

-g 50 -1----~----1 
0 

á 

PMS-bloei in r·elatie tot de grondwaterstand. Weergave 
van de grondwaterstand in twee populaties en fasen 
met hoge PMS-bloei (PMS-H-ratio >0,5; horizontale 
balk). 
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Oostvoornse Meer 

-5 -10 
Dagen 'oor bloei 

Westplaat 

Correlatie tussen PMS-bloei en de grondwaterstand t~j
dens en v66r de bloei-score. Weergave van de corre
latie-coëfficient (r), berekend voor een grondwater
stand van 0 tot 10 dagen voor de bloei (Oostvoornse 
meer: n = 53 scores, Westplaat: n = 62 scores). 

Fig. 4.5 ~adel van aarontwikkeling bij Plantage coronapus in 
de Westplaat-populatie. Weergave van gemiddelde waar
den over dertig planten, gecorrigeerd voor absolute 
verschillen in aar+steellengte bij bloei en met·9elijk
stelling van het halfwaardetijdstip (t = 0 dagen). 
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REPRODUCTIVE EFFORT !RE> mg/mg spruitdrooggewicht x 100 

plant-
nr datum 

7-5 14-5 21-5 28-5 4-6 12-6 18-6 25-6 11-7 16-7 24-7 6-8 13-8 27-8 19-9 30-9 14-10 

5 0.0 o.o 0.0 3.3 33.3 96.6 216.7 276.7 440.0 476.7 530.0 530.0 550.3 606.7 610.0 636.7 6.36. 7 
7 0.0 0.0 42.4 142.4 275.8 324.2 345.5 345.5 460.6 569.7 645.5 660.6 660.6 660.6 660.6 660.6 660.6 
8 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 0.0 o.o 14,8 14.8 14.8 14.8 

17 o.o 0.0 21.7 81.2 114.5 191.3 237.7 281.2 357.9 427.5 455.0 471.0 484.1 518.8 553.6 563.7 563.7 
20 0.0 o.o 0.0 15.3 107.7 176.8 250.0 261.5. 284.6 334.6 384.6 392.3 336.1 400.0 400.0 400.0 400.0 
22 0.0 o.o 20.0 120.0 206.7 280.0 313.3 326.7 366.7 433.3 C"C'~ .., 620.0 660.0 686.7 686.7 686.7 686.7 ~.J~ • .) 

28 0.0 o.o 16.7 83.3 113.3 156.7 206.7 265.0 443.3 533.3 583.3 693.3 751.7 803.3 820.0 820.0 820.0 
30 0.0 0.0 12.5 58.3 101.0 128.1 142.7 152.1 156.3 183.3 227.1 232.3 255.2 271.8 303.1 317.8 328.1 
32 0.0 0.0 3.2 41.3 88.9 128.6 185.9 217.5 238.2 317.5 382.5 415.9 455o6 590o5 678o0 719o0 726o9 
36 OoO OoO 0.0 38.8 83.3 124.1 157o4 159.3 318.5 394.4 433.3 483o3 490o5 51i.1 511.1 511.1 511. î 

3 0.0 o.o 18.8 62o5 121.4 158.0 185.7 194.6 303o6 433o9 518.8 608.0 622o3 628o6 628.6 628.6 628.6 
4 0.0 o.o ., ~ 46.5 162.7 220o9 269o8 381.4 558.1 660o5 769.8 932.5 1009 0 3 1041.8 1065.1 1065o1 1065o1 J..;:, 

7 0.0 o.o OoO 1.8 19.3 38o9 37o7 98.3 264.9 280o7 289o5 289.5 289.5 289o5 289.5 289o5 289o5 
19 0.0 0.0 11.1 77.7 141.7 202.8 238o9 250·0 411.1 519.4 558.3 644o4 663.8 683o3 683.3 683.3 683o3 
20 0.(1 0.0 23.5 67.6 164.7 235.3 297.0 308.8 555.8 670o6 717.6 735o3 750o0 788.2 794o1 794.1 794.! 
22 OoO 0.0 8.3 52.7 108.3 200.0 305o6 336.1 347.2 347.2 347o2 347o2 347o2 355o6 391.7 405.6 405.6 
32 0.0 OoO OoO 0.0 o.o 0.0 0.0 279o3 348o3 424.1 448.3 462.1 468o9 468o9 468.9 468.9 468.9 
36 OoO OoO 0.0 5.1 28o2 48.7 58.9 66.7 230.8 297.4 330o8 389o7 389o7 389o7 389o7 389.7 389.7 
38 0.0 OoO 20.8 53o5 97.0 148.6 204o0 274o3 392.1 444o6 479.2 504.9 514o9 546o5 559o4 563.4 563.4 
46 0.0 o.o 14.8 57.4 96.7 126.2 152o5 214o8 324.5 463.9 534o4 542o6 575o4 636.1 667o2 667.2 667o2 

8 0.0 0.0 o.o 0.0 o.o OoO 0.0 0.0 0.0 OoO 0.0 0.0 o.o OoO 0.0 0.0 OoO 
10 0.0 OoO OoO OoO 0.0 o.o OoO 2.9 99.4 135o1 188.7 226.2 242o9 242.9 242.9 242.9 242o9 
11 0.0 OoO o.o 0.0 OoO 0.0 0.0 0.6 60o0 65.9 77o1 97.6 112o9 160o0 181.8 197.6 197o6 
21 OoO 0.0 o.o OoO 0.0 o.o 0.0 OoO OoO o.o 0.0 0.0 OoO 0.0 0.0 OoO OoO 
23 0.0 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.8 70.5 108o0 129o5 145.5 145o5 145o5 145.5 145o2 
24 o.o 0.0 0.0 o.o 0.0 OoO OoO OoO 0.0 OoO OoO 0.0 OoO 0.0 0.0 0.0 0.0 
32 0.0 0.0 OoO OoO o.o OoO OoO OoO 4.9 18o9 43.8 85.7 114.7 127o2 135.8 138o1 146o8 
33 OoO o.o OoO 0.0 0.0 0.0 OoO o.o 0.0 0.0 15o1 49o5 56o6 79.6 79.6 79o6 79o6 
34 OoO 0.0 0.0 10o8 34.4 48.4 69o9 77o4 163o4 303o2 366.7 532o3 533o3 541.9 541.9 541.9 541.9 
44 OoO OoO 1.5 5.0 13.6 16.6 18.0 19.1 97.9 140.7 172.4 254.8 269.8 290.5 290.5 290o5 290o5 

REPRODUCTIVE EFFORT !REl mg/mg spru1tdrooggew1cht per dag 

5 o.o OoO 0.0 Oo5 4.3 7o9 20.0 8o6 10.2 7.3 6.7 OoO Oo5 5.2 0.2 2o4 OoO 
7 0.0 0.0 6ol 14.3 19.0 6.1 3o6 OoO 7o2 21.9 9.5 1.2 0.0 0.0 OoO OoO OoO 
8 0.0 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 OoO 0.0 0.0 0.0 OoO 0.0 OoO 1.1 0.0 0.0 OoO 

17 0.0 0.0 3.1 8.6 4o9 9.6 7.8 6.3 4.8 14o2 3.5 1.2 1.9 2.4 1.6 0.6 OoO 
20 0.0 OoO OoO 2.2 13.1 8.8 12.2 1.7 1.5 10.0 6.4 0.6 Oo6 Oo3 OoO OoO 0.0 
22 0.0 OoO 2o9 14.3 12.4 9.3 5.5 2o0 2.5 13.5 15.0 5 'j 5.7 1.9 OoO 0.0 o.o o.i.. 

28 0.0 OoO 2.4 9.4 4.3 5.5 8o3 8o3 11.1 18.0 6.3 8.5 8o4 7 ~ 0.7 OoO 0.0 "),/ 

30 o.o 0.0 1.8 6.5 6.1 3o4 ., ~ 1o4 0.3 5.4 ~ "' Oo4 3.3 • 'j 1.4 1.3 Oo8 ..;;. • ..,J .J,.J loL 
32 OoO OoO 0.4 5o4 6.9 5.0 9o9 7.1 0.8 18.0 8o1 ? "' 5o7 9.6 3.6 4o2 0.6 -o.J 
36 OoO 0.0 0.0 5.6 6o3 5.1 " c 0.3 10o0 15.2 4.9 3o8 1.4 1.4 o.o OoO 0.0 ,J,.J 

< OoO 0.0 2.7 6o3 8o3 4.6 4.7 1.3 6.8 26.0 10.6 6.8 2o0 Oo5 0.0 OoO 0.0 
·J 

4 OoO 0.0 0.3 6.3 16.6 7.3 8.2 15.9 11.1 20o4 13.6 12o6 11.0 2.3 1.0 Ooü ÖoO . 
7 OoO OoO o.o 0.3 2o4 2.4 0.0 8o6 10.4 7 'j 1.3 OoO OoO 0.0 0.0 0.0 OoO "),.<. 

19 0.0 OoO 1.6 9o4 9ol 7o8 6o2 1o6 10.1 21.6 4.9 6o6 2.7 1.4 0.0 0.0 0.0 
20 OoO OoO 3.4 6.3 13.9 8.8 10o3 1.7 15.4 22o4 5o9 3o7 2.1 2.7 Oo3 0.0 o.o 
22 o.o OoO 1.1 6.4 8.0 11.5 17o7 4.4 Oo7 OoO 0.0 OoO OoO Oo6 1o6 t ":! 0.0 

L "' 

32 0.0 0.0 OoO 0.0 0.0 o.o OoO OoO 17.4 13o8 9o5 1.8 2.0 Oo5 o.o 0.0 OoO 
36 0.0 OoO 0.0 0.7 3.3 2.6 1.7 1.1 10.3 13.2 4.3 4o5 Ool OoO OoO OoO 0.0 
38 (l,(l o.o 3o0 4o7 6.1 6.5 9 'J 10o0 7.4 10o4 4o3 2o0 1.6 2o3 0.6 Oo4 OoO ·-46 0.0 OoO 2.0 6.0 c "7 3.8 4.3 8.9 6o9 27o8 8o9 Oo7 4.6 4.4 1.3 OoO OoO .Jo/ 

8 0.0 o.o 0.0 OoO 0.0 0.0 OoO 0.0 0.0 0.0 OoO OoO OoO OoO OoO 0.0 OoO 
10 0.0 OoO 0.0 0.0 OoO OoO o.o 0.3 6.1 7 'j 6o8 2.8 2o4 OoO ÛoÜ 0.0 OoO o.i.. 

11 OoO OoO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3o8 1.2 1.4 1.6 2o1 3o4 1.0 1.5 OoO 
21 0.0 OoO 0.0 0.0 OoO OoO 0.0 OoO 0.0 (1,0 0.0 0.0 OoO 0.0 OoO 0.0 OoO 
23 o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OoO 0.0 3.6 2o8 4o8 1.7 'j .,. 0.0 o.o OoO o.o ""'"'\ 

24 OoO o.o OoO 0.0 0.0 OoO 0.(1 OoO 0.0 OoO 0.0 OoO 0.0 Ooû 0.0 0.0 I), (I 

32 o.o 0.0 OoO OoO OoO 0.0 OoO 0.0 Oo3 2.8 3.1 7 '"' 4ol Oo9 0.4 0.3 Oo6 ._\.i. 

33 OoO OoO OoO 0.0 0.0 OoO 0.0 0.0 0.0 OoO 1.9 2o7 1.0 1.6 OoO 0.0 O.ü 
34 OoO OoO OoO 1.6 3.3 1.8 7 ., 1.0 5.4 28.0 7.9 12o8 Oo1 0.6 ÛoÛ 0.0 ÜoO ..)ol 

44 OoO o.o Oo2 0.6 1o3 0.4 0.3 0.1 4o9 8.6 4.0 6o3 2o1 1.6 0.0 0.0 OoO 

Tabel 4. 2 Reproduktieve allokatie van planten in de Westplaat-
populatie. ~ Weergave van het aantal mg aar+steeldroog-
gewicht (gesommeerd) gedurende het groeiseizoen per 
mg spruitdrooggewicht x 100 (in de maand augustus) in 

3x10 Westplaat-plan ten. N. B. biomassa-bepalingen zijn 
gebaseerd op omrekening van lengtegegevens met behulp 

van ijklijnen aan de hand van materiaal van de He veringen-
populatie (niet gepubliceerde gegevens J. v. Heeswijk). 

b als a, weergegeven als biomassa-toename tussen meet-
dagen in mg/mg/dag x 1 oo. 
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een grotere RE dan planten met bloei in één sequentie (respektievelijk 589,8 

~ 251, en 369,2 ~ 173,9 mg/ mg spruitdrooggewicht (niet signifikant). 

Tussen de eerste aar-aanleg en de bloei zit een periode van circa 15 dagen 

(fig. 4.6). De eerste aren die bloeien zijn hermafrodiet. Pas later verschijnen 

de eerste PMS-aren. Perioden met een sterke toename van de RE (eind mei, 

half juni), worden gevolgd door een periode met sterke toename van H-bloeiende 

aren (begin juni, eind juli). Een relatie tussen RE en PMS-bloei lijkt op grond 

van het tijdsbeeld minder waarschijnlijk. 

Een signifikant positieve correlatie is wel gevonden tussen PMS-bloei en andere 

reproduktie-parameters. Bij individuele planten is het percentage PMS (berekend 

over het totale aantal per plant gevormde aren) signifikant positief gecorreleerd 

met de RE/dag gedurende de bloeiperiode (r = 0,55, d.f. = 23, P<0,001). Een 

negatieve relatie is waargenomen tussen het PMS-% en de snelheid van aarvor

ming (d) (r = -0,43, d.f. = 23, P<0,05) (fig. 4.8). 

Reproduktie-sequenties zijn beschouwd als afzonderlijke bloeifasen. Elke 

sequentie vormt een bel-vormige curve, met fasen van lage en hoge RE. Voor 

alle onderzochte planten zijn de sequenties opgesplitst in vier perioden op grond 

van de hoogte van de RE en de periode van bovengemiddelde RE, zoals is weerge

geven in fig. 4.9. Analyse van het voorkomen van de PMS- en H-sexe-typen 

in de verschillende perioden binnen één sequentie (fig. 4.10) toonde aan dat 

gemiddeld de meeste H-aren voorkomen in de perioden II en III, en dat de meeste 

PMS-aren gevormd worden in de latere reproduktie-perioden. Deze verschillen 

bleken bij toetsing (X 2
) niet signifikant te zijn. 

4.5 Zaadproduktie en mannelijke steriliteit. 

Een deel van de totale reproduktieve allokatie (REtot> van planten wordt 

besteed aan de vorming van de zaden (RE8 ). Het tijdsverloop van de allokatie 

in zaden heeft een eigen patroon, dat afwijkt van de totale RE (fig. 4. 7). Het 

tijdsbeeld bestaat uit een reeks van vier perioden met hoge RE8-waarden, onder

broken door drie perioden met lage waarden. Tussen het PMS-% en de RE8 op 

een tijdstip is geen signifikante correlatie gevonden. Door verschuiven van de 

PMS-curve over 12 dagen, en extrapolatie van de waarden kon wel een signifikante 

correlatie berekend worden (r = 0,59, d.f = 15, P<0,05). 

4.6 Conclusies en diskussie. 

Partiële mannelijke steriliteit blijkt in individuele planten een zeer variabel 

kenmerk te zijn. Het ·grote aantal planten dat in de loop van het groeiseizoen 
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Fig. 4.6 Reproduktie-sequenties in Plantago coronapus-planten 
van de Westplaat. Weergave van de fasen met hoge en 
lage reproduktieve allokatie. Elke horizontale staaf 
stelt een periode voor waarin de RE hoger is dan RE
gemiddeld gedurende het groeiseizoen • 
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Fig. 4.7 Verloop van reproduktieve allokatie, zaadallokatie en 
PMS-bloei in de Westplaat-populatie (3 x 10 planten). 
Weergave van REt t (toename van de gemiddelde aar+ 
steel-biomassa p&r dag), RE (toename van de gemiddel
de zaad-biomassa per dag), ên het PMS-%. 
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Relatie tussen PMS-bloei en reproduktieve allokatie, 
en tussen PMS-bloei en snelheid van de reproduktieve 
allokatie. Weergave van (a) het relatieve aantal PMS
aren~en de gemidd~1de reproduktieve allokatie/dag in 
ca. 30 planten, en (b) het relatieve aantal PMS-aren 
in relatie tot de tijdsduur van t 0 (14 mei) tot het 
halfwaardetijdstip van allokatie ~ t~). 
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Fig. 4.9 Voorbeeld van de methode van vaststelling van 4 perio
des binnen de reproduktieve fase van een plant. op 
grond van het tijdsverloop van de RE/dag en de hoogte 
van de REgemiddel/dag. 
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Fig. 4.10 Verdeling van Pr~s- en H-bloe.i over de vier perioden 
van een reproduktie-fase. in pl~nten van de West
plaat-populatie. Weergave van het relatieve aantal 
H-, resp. PMS-aren (%) per periode (30 planten, met 
in totaal 44 fasen, waarin 179 H-bloeiende en 56 PMS
bloeiende aren zijn gescoord). 
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van hermafrodiet in partieel mannelijk steriel verandert, alsook de waargenomen 

relaties met milieufaktoren en demografische omstandigheden wijzen op een 

beïnvloeding vanuit het externe milieu. De MS-planten blijken daarentegen, 

volgens verwachting, hun mannelijk steriele bloei gedurende het groeiseizoen 

te behouden. Deze gegevens bevestigen het vermoeden van het plastische karakter 

van PMS en de genetische basis van MS. 

Van de onderzochte milieufaktoren blijkt alleen de grondwaterstand in relatie 

te staan met de PMS-frequentie. Mogelijk is hier echter sprake van interakties 

met andere faktoren. De hoge waterstanden hangen samen met neerslagperioden, 

waarin ook andere faktoren sterk kunnen veranderen. Te denken valt onder 

meer aan invloeden van lichtintensiteit, omgevingstemperatuur en biologisch

chemische processen in de bodem. Vermoedelijk werken de milieufaktoren in 

de eerste fasen van aarontwikkeling op de bloei in. Dit kan de reden zijn van 

het verlate effekt. 

De aarontwikkeling in de Westplaat-populatie blijkt een tweeslachtig karakter 

te bezitten. Enerzijds worden nieuwe aren in een regelmatig ritme aangelegd, 

hetgeen resulteert in een kontinue aantalscurve van aren in de populatie (fig. 

4.1). Anderzijds is er de totale aar-biomassa (fig. 4. 7), hier reproduktieve allokatie 

genoemd, die juist een diskontinue tijdsverloop kent. Vermoedelijk is de recrute

ring van jonge aren minder milieuafhankelijk dan de groei en ontwikkeling in 

latere fasen. Hierop wijst ook de toename van de REtot bij droog en vrij warm 

weer op het einde van mei en het begin van juli. 

Door de diskuntinue aarontwikkeling is er sprake van reproduktie-sequenties. 

Planten met meerdere sequenties vertoonden een relatief grote reproduktieve 

allokatie. Daar fasen van grote REtot samenvallen met gunstige groei-omstandig

heden lijkt het optreden van de sequenties een gevolg van, respektievelijk een 

·aanpassing aan de wisselende milieu-omstandigheden gedrurende het groeiseizoen. 

Het niveau van PMS in de onderzochte Westplaat-planten blijkt vooral aan 

de grondwaterstand gerelateerd te zijn. Dit wijst op een direkte of indirekte 

invloed van het bodemvochtgehalte of daaraan gekoppelde andere faktoren. 

Daarnaast blijken er verbanden te bestaan tussen de mate van PMS, de RE, 

de snelheid van reproduktieve allokatie, en het verloop van de allokatie in zaden. 

Deze gegevens wijzen op een interaktie tussen milieu- en demografische faktoren 

bij de beïnvloeding van de sexe-expressie van de plant, waarbij partiële mannelijke 

steriliteit gedurende de aarvorming wordt opgewekt bij ongunstige milieu-omstan

digheden, als besparing op de reproduktieve allokatie van de gehele plant, maar 

waarbij de zaadvorming wordt gestimuleerd. Het optreden van PMS kan zo gezien 

worden als een kenmerk van allokatie onder ongunstige omstandigheden. Naast 

de besparingen die dit direkt voor de plant oplevert kan het daarnaast indirekte 
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gevolgen hebben voor de bestuiving, en daarmee op de zaadzetting en gene 

flow in de populatie. 
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5. BETEKENIS VAN MANNELIJKE STERILITEIT VOOR BESTUIVING EN 

ZAADVORMING 

5.1 Verschillen in de zaadzetting afhankelijk van sex-type, behandeling en 

seizoen. 

De zaadproduktie, uitgedrukt in het aantal zaden per capsule, verschilde in 

het bijbestuivings-experiment sterk tussen behandelingen, seizoenen en sexe

typen. Maximale aantallen van circa 5,0 zaden per capsule zijn gevonden in 

bijbestoven H-aren, en benaderen of overschrijden daarmee het theoretisch 

maximum van 5 zaden per capsule. Geen zaadzetting trad op in sommige niet

bijbestoven MS-aren (zie basisgegevens in Bijlagen). 

De gemiddelde waarden voor de in totaal 18 behandelingen zijn weergegeven 

in Tab. 5.1. In de groep van de onbehandelde, dus natuurlijk bestoven, aren vallen 

de. volgende kenmerken op: een konstant hoge zaadzetting in H-aren, een konstant 

lagere zaadzetting in PMS-aren, en een variërend lage zaadzetting in MS-aren. 

Bij vergelijking met de bijbestoven groep vallen de volgende verschillen op: 

een konstant hogere zaadzetting in behandelde H-aren, een weinig tot niet hogere 

zaadzetting in PMS-aren, en een variërend hogere zaadzetting in de behandelde 

MS-aren. 

Toetsing van de varianties van deze 18 cellen (Tab. 5.2) wees op signifikante 

sex-type en behandelingseffekten (beide op P<0,001). Verder bleken er signifikante 

interakties te bestaan tussen sex-type x behandeling (P<0,001), en sex-type 

x seizoen x behandeling (P<0,01). De varianties van de cellen waren homogeen 

verdeeld (P<O, 05, Bartlett-Scheffé-test). 

Verdere analyse van de verschillen in gemiddelde zaadzetting wees uit dat 

een aantal cellen signifikant van elkaar verschilde (P<0,05) (Fig. 5.1). Alle signifi

kante effekten bleken te bestaan uit verschillen tussen de Ms-- en de andere 

behandelingen. 

5.2 Verschillen in de zaadzetting in relatie tot bestuivingskondities. 

De zaadzettingsgegevens zijn vergeleken met de volgende faktoren: minimale 

afstand tot een pollenbron, hoogte van de vegetatie, en de dichtheid van Plantogo 

coronopus-planten (vergelijk par. 3.3). Deze gegevens staan in tabel 5.3. Uit 

correlatie-berekeningen blijken enkele relaties tussen de bestuivingskondities. 

Het zaadtekort bij H-planten is signifikant positief gecorreleerd aan de dichtheid 

van P. coronopus-planten. Het zaadtekort bij MS-planten is signifikant negatief 
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PMS 

MS 
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P~S 

!Y'S 

cel 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Behandeld 

x s. d. 

4,30_0,52 

3,15 1,09 

4,32 0,41 

4,23 0,34 

4' 66 0' 15 

3,26 1,57 

4,21 0,47 

3,94 0,82 

3,72 0,90 

- 35-

Onbehandeld 

cel-x_ s. d. 
10 4,10 0,54 

11 .3,22 0,55 

12 1,21 0,84 

13 4,03 0,58 

1 4 3' 20 1 '46 

15 2,44 0,50 

1 6 3 '57 1 '1 9 

17 3,54 0,96 

18 0,82 0,63 

Voorzomer 

Mid-zomer 

Na-zomer 

Tabel 5.1 Zaadzetting in bijbestoven en onbehandelde P.coronopus
aren. Weergave van het gemiddelde aantal (x) zaden per cap
sule met standaard-afwijking (s.d.) over 2 behandelingen 
x 3 sextypen x 3 tijdstippen (18 cellen). 

Effekt d.f. F p 

Sex type 2 39,86 ltltll: 

Seizoen 2 1 ,50 ns 
Sex type x se i zoen 4 1 '95 ns 
Behandeling 1 49,88 lUl i! 

Sex type x be handeling 2 17,98 ll:llil 

Seizoen x behandeling 2 0,81 ns 
Sex x seizoen x beh. 4 3 '14 ltll: 

Error 119 

Tabel 5.2 Effekten op de zaadzetting van sex-type, seizoen en be
handeling. Weergave van de uitkomsten van drieweg-va
riantie-analyse: F-waarden, aantal vrijheidsgraden (d.f.), 
en waarschijnlijkheidsniveaus (* = P<:0,05, *• = P < 0,01, 
iiOU< = P < 0,001, ns = niet signifikant). 

cel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 • • ,11 

2 • • 
3 • ,11 

4 • • "' 5 • • 
6 * 7 • "' * 8 • llt 

9 • • 
10 * • * 11 • * 12 i~·>lt "' * "' " * llt • llt llt llt llt 
13 • * llt 
14 • 
15 * ,11 llt • * • 
16 llt * 17 * • 
1 8 * • • • * "' llt "' * "' * ,11 "' "' * • 

Fig. 5.1 Signifikant (P(0,05) verschillende cellenparen met 
betrekking tot de gemiddelde zaadzetting. Weergave 
van uitkomst van paarsgewijze vergelijking van 2x9 
cellen (dubbel weergegeven) op verschillenilin zaad
zetting. 
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gecorreleerd aan de populatie-dichtheid. Het zaadtekort blijkt niet signifikant 

aan andere faktoren te zijn gerelateerd. De faktor populatiedichtheid zelf is 

echter wel signifikant met andere faktoren gecorreleerd. Ten eerste negatief 

met de vegetatie-hoogte (signifikant bij PMS- en H-planten), ten tweede negatief 

met de minimale afstand tot een pollenbron (signifikant bij PMS- en MS-planten). 

5.3 Zaadzetting en zaaddimorfisme. 

Bij de zaadtellingen is onderscheid gemaakt tussen grote en topzaden in de 

afzonderlijke capsules. Dit in verband met zaaddimorfisme, zoals eerder beschre

ven door Schat (1982). De gemiddelde aantallen topzaden per capsule zijn voor 

tien behandelingen vergeleken met het totale aantal zaden per capsule. Tussen 

deze beide grootheden werd een signifikant positieve correlatie gevonden (r 

= 0,93, P<0,001). De relatie benadert de theoretisch verwachte ratio topzaad: 

totaal van 1:5 zeer goed, zoals te zi~n is in fig. 5.2. Het effekt van de pollenbe

zetting op de topzaadzetting is onderzocht door correlatieberekening tussen 

de parameters topzaadtekort en totaal zaadtekort. Hieruit bleek een niet-signifi

kante positieve correlatie (r = 0, 7 4, d.f. = 4). 

5.4 Verschillen in zaadgewicht afhankelijk van sex-type, behandeling en seizoen. 

De gemiddelde zaadgewichten in aren van de verschillende behandelingen 

liepen uiteen van minimaal circa 0,01 mg/zaad in behandelde H-aren, tot maxi

maal circa 0,3 0 mg/zaad in onbehandelde MS-aren (zie Bijlagen). 

De gemiddelde waarden voor de zaadgewichten voor de twaalf behandelings

groepen staan vermeld in tabel 5.4. In de niet behandelde groep valt het grote 

verschil- op tussen de hoge zaadgewichten in MS-planten en de lage zaadgewichten 

in H-planten. In de wél behandelde groep is dit verschil minder groot, of zelfs 

afwezig. Bij alle groepen zijn de mid- en nazomergewichten gemiddeld lager 

dan in de voorzomer. 

Analyse van de varianties tussen de cellen toonde signifikante sex-type en 

seizoens-effekten aan (P<0,01). Ook was er een signifikante interaktie tussen 

sex-type x behandeling (P<0,001) (Tab. 5.5). 

Uit nadere vergelijking van de gemiddelde waarden van de behandelingen 

blijkt een groot aantal cellen signifikante (P<0,05) van elkaar te verschillen 

(fig. 5.3). Naast een verschil tussen Ms- en MS+ (cel 8 ten opzichte van cel 

2) zijn er ook verschillen tussen de seizoenen, binnen de behandelingen tussen 

de sexe-typen, en tussen de behandelingen tussen de sexe-typen. 
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Sex type n s/c mdps hght 

H 37 mdps 0,01 
hght -0,13 0,02 
dens 0,43lUii -0,12 -0,34 

PMS 10 mdps 0 '11 
hght 0,33 0,50 
dens -0,26 -0,62llt -0,72llt 

MS 16 mdps 0,04 
hght -0 '11 o, 01 
dens -0,69-l!.i!. -0,46 -0,15 

Tabel 5.3 Correlatie tussen zaadzetting en bestuivingskondities in 
H-, PMS-, en MS-aren~ Weergave van de correlatie-coäffi
ciënt r bij vergelijking van het aantal zaden per capsule 
(s/c), de minimale afstand tot een pollenbron (mdps), 
de hoogte van de vegetatie (hght), en de populatiedicht
heid (dens.) 9 onder vermelding van het signifikantie
niveau (• = P<0,05, llt;K = P<0,01). 
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Fig. 5.2 Relatie tussen het aantal topzaden en het totale aan
tal zaden per capsule. Weergave van het gemiddelde aan
tal topzaden en het gemiddelde aantal zaden (totaal) 
per capsule met regressielijn-:• y=O ,22x + 0 ,02; r = 
0,93; P(.0,001. 
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Behandeld On behandeld 

cel 
..1_ s.d. cel x s. d. 

H 1 1 ,13 0,30 7 1 • os 0,29 Voorzomer 
r~s 2 1 ,11 0,24 B 2,23 0,60 

H 3 1 ,03 0,27 9 0,96 0,32 
Mid-zomer 

MS 4 1 ,1 9 0,30 10 1. 28 0,13 

H 5 0. 21 0,19 11 0,04 0,11 Na-zomer 
[f,S 6 0,44 0,20 12 1~03 0,94 

( zaadgewicht 0 10- 4 g) 

Tabel 5. 4 Zaadgewicht in bijbestoven en onbe handel de fl.coronopus-
aren. We ergave van het gemiddelde zaadgewicht per aar 
(x) met standaard-afwijking (s.d.) voor 2 behandelingen 
x 2 se x-typen x 3 seizoenen ( 1 2 cellen). 

Effe kt d. f 0 F p 

Sex type 1 24,23 ilftft 
Seizoen 2 41.74 iltlti( 

Sex type x seizoen 2 1 • 29 ns 
Behandeling 1 6,56 ilt 

Sex type x behandeling 1 13.27 Jllti( 

Seizoen x behandeling 2 2,29 ns 
Sex type x seizoen x beh. 2 2,16 ns 

Errpr 1 01 

Tabel 5.5 Effekten op het zaadgewicht van sex-type, seizoen en be
handeling. Weergave van de uitkomst van een drieweg
variantie-analyse: F-waarden, vrijheidsgraden (d.f.) en 
waarschijnlijkheidsniveaus (* = P<0,05, ** = P~0,01, 
*** = P<0,001, ns = niet signifikant). 

1 1 1 
cel 

1 2 3 4 5 6 7 B 9 0 1 2 

1 ll llt ft lt 

2 lt i( 

3 • * * 4 i( 

5 ft~)llt • • * i( * 6 * ft lt ft 

7 ft * ilt * B * • • * ll • ft 

9 i( 

. 10 ft • 
11 ft i( • i( * • i( • i( 

1 2 • • • 
Fig. 5.3 Signifikant verschillende cellenparen met betrekking 

tot het zaadgewicht. Weergave van testresultaten van 
paarsgewijze yergelijking van 2 x 6 cellen (dubbel weer
gegeven) op verschil in gemiddeld zaadgewicht. 
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5.5 Conclusies en diskussie. 

MS-planten bleken in het onderzoek op ve.rschillende tijdstippen in het groei

seizoen beperkt te zijn in de zaadzetting, als gevolg van pollentekort. De sterke 

depressie in de midzomer kan een gevolg zijn van hogere pollendichtheden in 

de populatie. Ook de negatieve correlatie tussen de populatiedichtheid en het 

pollentekort wijzen op de sterke afhankelijkheid van MS-planten van voldoende 

pollen-aanvoer voor het realiseren van een grote zaadproduktie. 

De populatiedichtheid blijkt een betere indikator voor bestuivingskondities 

te zijn dan de minimale afstand tot een pollenbron en de hoogte van de vegetatie. 

Bij H-planten is het hele seizoen door een vrijwel maximale zaadzetting opge

treden. Hier wordt de beperkende pollendichtheid in de populatie in het voor

en naseizoen kennelijk gecompenseerd door zelfbestuiving. 

Merkwaardigerwijs gaat een geringe bestuiving van H-planten vaak samen 

met een grotere populatiedichtheid. Mogelijk spelen hier andere dan bestuivings

fakteren een rol bij de beperking van de zaadproduktie. 

PMS-planten nemen in alle opzichten een tussenpositie in. In veel opzichten 

gedragen ze zich als MS-planten. Voorbeelden hiervan zijn de lage gemiddelde 

zaadzetting, de sterke seizoensverschillen in het pollentekort, en de nagatieve 

relatie tussen het pollentekort en de populatiedichtheid. Dit laatste wijst ook 

voor PMS-planten op de noodzaak van pollen-aanvoer voor het realiseren van 

een grote zaadproduktie. Daar vooral de PMS-bloei sterk milieubepaald is, en 

in de loop van een groeiseizoen sterk kan variëren, heeft deze eigenschap vermoe

delijk invloed op de fraktie zelf- en kruisbestuiving in dit sex-type. 

Het pollentekort in MS- en PMS-planten heeft gevolgen voor de gewichtsantwik

keling van de zaden. Naast het seizoenseffekt, dat vermoedelijk vooral samen

hangt met afrijpingskondities in het milieu, zijn de grote verschillen in de gemid

delde zaadgewichten vooral toe te schrijven aan de verschillen in zaadzetting. 

De zwaardere zaden in MS- en PMS-aren zijn vermoedelijk het gevolg van 

allocatie-effekten binnen de capsule. Een groot zaadgewicht kan adaptieve 

waarde hebben in het kiemings- en zaailingenstadium, vooral onder omstandig

heden van konkurrentie. De allocatie van zaad-aantallen in zaadmassa is op 

te vatten al$ ~en vorm van regulatie van de zaadproduktie in mannelijk steriele 

arèn resp. planten, met daarin een keuze voor kwaliteit boven kwantiteit. 
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6. VOORKOMEN EN BETEKENIS VAN MANNELIJKE STERILITEIT IN 

POPULATIES VAN PLANTAGO CORONOPUS 

6.1 Verschillen in het voorkomen van het MS- en PMS-steriliteitstype. 

De MS- en PMS-steriliteitstypen verschilden in het onderzoek van elkaar 

op grond van de niveaus per populatie, en het tijdsverloop gedurende het groei

seizoen. Het MS-type kwam naar voren als vrij stabiel, met een grote variatie 

tussen de populaties, terwijl het PMS-type sterk varieerde, vooral binnen de 

populaties in de loop van het groeiseizoen. 

De waargenomen MS-frequenties van 1,0 tot 10,0 % komen ongeveer overeen 

met eerdere gegevens (Rushton 1983, Lange 1981). Vermoedelijk is mannelijke 

steriliteit een algemeen kenmerk van Plantago coronopus-populaties. 

Hoge PMS-niveaus van 10,0 tot 31,8 %, zoals in het onderzoek zijn waargeno

men, waren nog niet bekend. Tezamen waren beide sex-typen goed voor een 

steriliteits-niveau van minimaal 16,7 en maximaal 48,2 % van de aren. Door 

de soms hoge niveaus, de verschillen tussen populaties, en de verschillen binnen 

populaties gedurende het groeiseizoen kan mannelijke steriliteit een belangrijk 

mechanisme zijn voor regulatie van de 'gene flow', en, door de relatie met de 

kruisbestuivingsratio, voor de genetische variatie van een populatie. 

Naast verschillen in niveaus van voorkomen verschilden het MS-type en PMS

type verder van elkaar in hun relaties ten opzichte van milieufaktoren en demo

grafie. Op verschillende punten werd de hypothese omtrent de milieu-afhankelijk

heid van het PMS-type (phenotypische plasticiteit) en de milieu-onafhankelijkheid 

van het MS-type (genetische basis) bevestigd. Zo bleken MS-planten in het onder

zoek over een konstante sex-expressie te beschikken, waren er geen signifikante 

relaties met milieu-faktoren (uitgezonderd NH4) en was dit sex-type weinig 

variabel binnen de populaties in de tijd. 

Het PMS-type was daarentegen signifikant gecorreleerd aan de grondwater

stand, het fosfaatgehalte en het kalium-gehalte. Voorts was het zeer variabel 

binnen populaties in de tijd, en werd het binnen planten vaak gewisseld met 

het H-sex-type. 

Op grond van deze kenmerken lijkt het PMS-sextype vooral een gevolg te 

zijn van ongunstige demografische- of omgevingsfaktoren, waarbij H-planten 

door nutriëntengebrek een onvolledige mannelijke bloei doormaken. Hoewel 

niet direkt van invloed op het voorkomen van een MS- of PMS-gen in de populatie 

kan dit sex-type toch een invloed hebben op de 'gene flow' in de populaties. 

Door een niet gerichte verhoging van de fraktie kruisbestuiving kan de hetero-
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zygotie toenemen. 

6.2 Betekenis van mannelijke steriliteit voor de 'gene flow' in een populatie. 

Mannelijke steriliteit volgens het MS-type bleek in het onderzoek op twee 

manieren van invloed te zijn op de 'gene flow' in de populatie. Allereerst was 

er een effekt via het pollen. Mannelijk steriele bloemen gaven geen pollen af, 

maar werden, afhankelijk van milieu-omstandigheden, wel met pollen bestoven. 

Het reproduktieve nadeel van de MS-plant kan gecompenseerd worden wanneer 

vreemd MS-pollen bij kruisbevruchting mannelijk steriele nakomelingen zal 

opleveren. Daar (vermoedelijk) een groot deel van de MS-allelen in heterozygote 

vorm in de populatie aanwezig is kan door een dergelijk systeem een relatief 

groot deel van deze potentiële variatie in het nageslacht worden vrijgemaakt 

(Jain 1961, Mather 1973). 

Daarnaast blijkt er uit de onderzoeksgegevens een effekt te bestaan van manne

lijke steriliteit op het nageslacht via het geproduceerde zaad. Bij lage pollenbe

zetting vindt een beperking van de (kruis)bestuiving plaats. De weinige geprodu

ceerde zaden bezitten, tengevolge van allokatie, een groter zaadgewicht dan 

die van de hermafrodiete aren. Door dit maternale effekt heeft nageslacht 

van MS-planten een gunstige uitgangspositie bij de kieming en in het zaailingen

stadium (Fenner 1985). 

De MS-planten verschillen in dit opzicht van de PMS- en H-planten (tabel 

6.1). Bij de PMS-planten is het heterosis- en zaadgewicht-effekt minder waar

schijnlijk. Daar staat tegenover dat bij PMS-planten door variatie van de sex

expressie de 'gene flow' voor de plant sterk kan worden gewijzigd. Onder on

gunstige. milieu-omstandigheden kan de bloei mannelijk steriel zijn. De 'gene 

flow' heeft dan kenmerken van het MS-type. Onder gunstige omstandigheden 

kan de bloei geheel mannelijk fertiel zijn. De voortplanting komt dan overeen 

met die van het H-type. De duidelijke milieu-afhankelijkheid van de PMS-bloei, 

en de gevolgen van dit bloeitype en haar variatie voor de 'gene flow' en het 

phenotype van het nageslacht, kunnen een aanpassingsw aarde hebben, waardoor 

zaadproduktie, kruisbestuiving, en groei onder wisselende omstandigheden op 

elkaar worden afgestemd. 

In hermafrodiet bloeiende planten is geen signifikant zaad- , resp. pollentekort 

gevonden. Het pollentekort voor kruisbestuiving wordt gecompenseerd door 

bestuiving met zelf-pollen. De potogyne bloei is waarschijnlijk verantwoordelijk 

voor een kleine fraktie kruisbestuiving, die op zijn hoogst in de orde van de 

MS-bestuiving kan liggen. In werkelijkheid is de fraktie kruisbestuiving vermoede

lijk nog lager, aangezien de verschillende arfim aan één plant bij het gelijktijdig 
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PMS 

MS 

- 42-

Effekten op genotype (F) Effekten op phenotype (F) 

- mate van kruis- en zelf
bestuiving afhankelijk 
van pollenbezetting, 
overwegend zelfbestuiving 

- inteelt-effekten (?) 
- grote zaadproduktie 
- laag zaadgewicht 

- mate van kruis- en zelf- - inteelt- of heterosis
bestuiving afhankelijk van effskten afhankelijk 
pollenbezetting en mate van bestuivingsomstan-
van steriliteit digheden (?) 

- hoge mate van kruisbe
stuiving 

- variatie in zaadzetting 
- variatie in zaadgewicht 

- heterosis-effekten (?) 
- lage zaadzetting 
- groot zaadgewicht 

Tabel 6.1 Samenvatting van te verwachten effekten op het geno
type en fenotype van de F1-generatie bij natu~rlijke 
voortplanting van H-, PMS-, en MS-aren (7 = d1t effekt 
is niet in dit onderzoek vastgesteld). 
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bloeien het protogynie-effekt kunnen opheffen. 

Door een nagenoeg volledige bestuiving en bevruchting worden er in H-aren 

relatief veel zaden geproduceerd met een klein zaadgewicht. Het nageslacht 

kan daarom niet profiteren van het maternale effekt van de MS-aren. Bovendien 

mag door de grote mate van zelfbestuiving een homozygosis-effekt verwacht 

worden. 

Het heterosis-effekt en het maternale effekt zijn vermoedelijk additieve 

kenmerken. Het relatief grote aantal MS-planten in het nageslacht van een 

MS-moederplant kan onevenredig sterk door heterosis en maternaal effekt bevoor

deeld worden. Deze interaktie tussen sex-type-effekten op de 'gene flow' via 

het pollen en via het zaad biedt een verklaring voor het voorkomen van MS

planten in populaties ondanks sterke negatieve selektiekrachten. 

6.3 Adaptieve waarde van mannelijke steriliteit onder verschillende habitat

omstandigheden. 

Het reproduktieve succes van MS-bloeiende planten is sterk afhankelijk van 

de beschikbaarheid van pollen in de populatie. Bij zeer lage pollendichtheden 

wordt de zaadzetting beperkt of blijft geheel achterwege. In de praktijk blijkt 

dat er in de meeste gevallen wel zaadzetting optreedt. Vermoedelijk speelt 

het lange tijd doorgroeien van de stigma een belangrijke rol. 

Bij zeer hoge pollendichtheden kan een theoretisch maximale zaadzetting 

worden gerealiseerd. Het bijbestuivingsexperiment heeft aangetoond dat bijbesto

ven MS-aren niet signifikant van dergelijke H-aren verschillen. 

De faktor pollendichtheid zelf is echter van een aantal faktoren afhankelijk, 

en varieert naargelang de bloei-situatie in de populatie, en klimaats-faktoren 

oie het vrijkomen en de verspreiding van het pollen beïnvloeden, zoals luchtvoch

tigheid, temperatuur, wind, e.d. 

Gebleken is dat de zaadzetting bij MS-planten groot is bij een hoge populatie

dichtheid, en laag bij een lage populatie-dichtheid. Voorts is vastgesteld dat 

de populatie-dichtheid kleiner is bij een hogere (en dichtere) vegetatie. Alleen 

bij lage populatiedichtheden hebben MS-planten een relatief voordeel ten opzichte 

van de H-planten. Door pollenbeperking produceren de eerste vooral zware 

zaden uit kruisbestuiving, terwijl de laatste lichte zaden produceren uit zelfbe

stuiving. In een dichte vegetatie heeft nageslacht van de MS-planten een grotere 

overlevingskans in het kiemings- en zaailingenstadium, dan nageslacht van H

planten. 

In een open vegetatie, bij hoge populatie-dichtheden, zijn MS-planten eerder 

in het nadeel. Het voordeel van het .zaadgewicht verdwijnt bij een volledige 
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bestuiving, en het voordeel van kruisbestuiving wordt minder groot doordat 

dit ook bij de hermafrodieten toeneemt. 

Onder deze omstandigheden mag verwacht worden dat ·er binnen een gestruk

tureerde populatie als de Westplaats disruptieve selektie gaat optreden voor 

het H-type in open habitats met hoge populatiedichtheden. Hoewel dit aspekt 

van het voorkomen van mannelijke steriliteit niet in detail is onderzocht wijzen 

verspreide waarnemingen wel op een mogelijk bestaan van een dergelijke habitat

selektie. 

Het optreden van PMS-bloei hangt, zoals in hoofdstuk 3 en 4 is beschreven 

vooral samen met seizoensfluktuaties in milieu-omstandigheden, zoals de grond

waterstand, en demografische omstandigheden, zoals het aantal afrijpende aren 

aan de plant. Daar dit sex-type vermoedelijk niet door een steriliteitsgen wordt 

beïnvloed is het optreden van het phenotype slechts tijdelijk van aard, en binnen 

de Westplaat-populatie indifferent voor habitat-type en populatiestruktuur. 
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7. SAMENVATTING 

In drie kust-populaties van Plantago coronopus is de sex-expressie en zaadpro
duktie onderzocht gedurende één groeiseizoen, in relatie tot milieufaktoren, 
demografie, populatiestruktuur, en pollenbezetting. 

Uit phenotypische sex-scores bleek dat mannelijke steriliteit algemeen in 
de populaties voorkwam. Het MS-type (mannelijk steriel) verschilde vooral tussen 
de populaties. Het PMS-type (partieel mannelijk steriel) verschilde vooral binnen 
de populaties in de tijd. 

MS-planten hadden een konstante sex-expressie. Planten met PMS-aren hadden 
vaak een variërende sex-expressie, waarbij H-aren (hermafrodiet) en PMS-aren 
elkaar afwisselden. De PMS-bloei bleek, sterker dan de MS-bloei, aan milieufak
toren gerelateerd te zijn, in het bijzonder aan de grondwaterstand. 

De aarvorming in gemerkte planten vertoonde een diskontinuë ontwikkeling. 
Er konden reproduktieve sequenties worden onderscheiden van 1, 2, of 3 perioden. 
De fraktie PMS was, ten opzichte van H, hoger aan het einde van een reproduktie
periode, en was signifikant positief gecorreleerd aan de reproduktieve allokatie 
in zaden. 

De zaadzetting in natuurlijk- en bijbestoven aren verschilde naargelang de 
behandeling, het seizoen en het sex-type. MS-aren waren signifikant in zaadzet
ting geremd door pollentekort. In de midzomer was dit pollentekort kleiner 
dan in de voor- en nazomer. 

Het zaadgewicht vertoonde eveneens behandelings-, seizoens-, en sex-type
effekten. In de MS-aren (lage zaadzetting) hadden de zaden een zeer hoog zaad
gewicht. In de H-aren (hoge zaadzetting) waren de zaden zeer licht (Tab. 5.4). 

Uit het onderzoek is gebleken dat er sex-type-effekten zijn op de kenmerken 
van het nageslacht door invloeden op de 'gene flow' via pollen en via zaden. 
H-aren worden voor een groot deel door zelf-bestuiving bevrucht. Een grote 
zaadzetting en lage zaadgewichten kunnen, in kombinatie met mogelijke homo
zygosis-effekten tot een verlaagde fitness van het nageslacht leiden. 

MS-aren worden daarentegen obligaat kruisbestoven. De weinige, zware zaden 
kunnen, in kombinatie met mogelijke heterosis-effekten tot een verhoogde fitness 
van het nageslacht leiden. PMS-aren nemen een tussen-positie in en zijn, ook 
in deze kenmerken, variabel. 

De fitness-verschillen tussen de nageslachten van de sex-typen bieden een 
verklaring voor de handhaving van het MS-type, en van de genetische variatie 
in het algemeen, en kunnen in gestruktureerde populaties tot disruptieve selektie 
leiden. 
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SUMMARY 

THE ÖCCURENCE AND MEANING OF MALE STERILITY IN PLANTACO 
CORONOPUS 

The sex expression in three coastal populations of Plantago coronapus was 
studied during one growing season, in relation to environmental factors, 
demography, population structure and the availibility of pollen. 

Phenotypical sex-scores showed that male sterility was a common feature 
of the populations. The MS-sex-type (male sterile) varied mostly between 
populations. The PMS-sex-type (partially male sterile) varied mostly within 
populations during the growing ·season. 

MS-plants had a constant sex expression. Plants with PMS-spikes were variable, 
with temporal changes between H- and PMS-spikes. The PMS-type was, more 
than the MS-type, correlated with environmental variability, in particular · with 
respect to the soil water level. 

In individual marked plants a discontinuity was observed in the spike 
devolopment during the growing season. Reproductive sequences could be 
classified on the number of reproductive periods, notably one, two or three. 
The PMS-ratio (compared with the H-type) was higher at the end of a reproductive 
period, and was significantly correlated with the reproductive allocation in 
seeds. 

The seed production in hand-pollinated and untreated spikes varied between 
treatments and sex-types. In MS-spikes the seed production was reduced due 
to a shortage of pollen. This pollen shortage was small in the mid-summer, and 
large in late and early summer. 

Treatment, season, and sex-type effects were also observed on the weight 
of seeds. The seed weight was very high in MS-spikes (low seed number) and 
low in the H-spikes (high seed number). 

It appeared that sex type characteristics had effects on the offspring by 
interaction with the gene flow in pollen and in seeds. H-spikes were largely 
self-fertilized. The production of large numbers of seeds, of low weight, may, 
in combination with possible homozygosis-effects cause a reduced fitness in 
the offspring. 

MS-spikes were, on the other hand, obligatorily cross-fertilized. The 
combination of a low seed production, high seed weights and possible heterosis
effects may have an impact that is beneficia! to the offspring. The PMS-spikes 
have intermediate characteristics. 

The differences in fitness between offspring of the sex types may offer an 
explanation for the maintenance of the MS-sex-type, and hence the genetic 
variablility in the populations, and inay lead to disruptive selection in highly 
structured populations. 
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9. APPENDIX 

EEN METHODE VOOR HET ZELF- EN KRUISBESTUIVEN VAN MEERDERE 

PLANTAGO CORONOPUS-AREN AAN ËI!N PLANT MET POLLEN VAN 

VERSCHILLENDE HERKOMST. 

1 Inleiding. 

Een onderzoek is aangevangen, met als doel vast te stellen of zelfbestuiving-

en bevruchting bij Plantago coronapus leidt tot een verminderde fitness van 

het nageslacht: inteeltdepressie. Van verschillende andere soorten zijn dergelijke 

inteelt-effekten bekend (Mather 1973, Perrot et al. 1982). Uit enkele onderzoe

kingen is gebleken dat het optreden van inteelt-effekten mede bepaald wordt 

door de herkomst van het pollen. Zo vonden Price en Waser (1979) bij Delphinium 

nelsonii dat de afstand tussen 6 en ~ van invloed was op de inteeltdepressie. 

Vermoedelijk spelen populatie-eigenschappen, zoals grootte, dichtheid, en struk

tuur een rol in de ratio van zelf- en kruisbestuiving, en het effekt van de kruisbe

stuiving op het nageslacht (Waddington 1983). 

In dit onderzoek wordt met dit herkomst-effekt van het pollen rekening gehou

den. Dit met de bedoeling om inteelt-effekten, indien aanwezig, te relateren 

aan de afstand van de pollenbron, de populatie-dichtheid, en de populatiestruktuur. 

In dit Appendix wordt alleen ingegaan op de bestuivingsmethodieken. Vaststelling 

van het inteelt-effekt zal plaatsvinden door kompetitieve groeiproeven met 

nageslacht van de zelfbestuiving en kruisbestuivingen over verschillende afstanden 

(vergelijk de methode van Perrot etaZ. 1982). 

2 Methoden. 

2.1 Opzet van het onderzoek en de bemonstering van planten. 

In de Westplaat-populatie zijn in een gebied van 20x50 m op dertig plaatsen· 

in een raster-systeem (fig. App.1) planten verzameld. Per lokatie werden drie 

planten verzameld. De afstanden tussen de lokaties konden uit het rastersysteem 

worden berekend. Per lokatie bedroeg de onderlinge afstand tussen de drie planten 

gemiddeld ca. 30 cm. Na opkweken van de 90 planten in een plantenkas, en 

bestudering van het bloeipatroon zijn moeder- en vaderplanten geselekteerd, 

zodanig dat elke moeder (totaal 2 0) kon worden bestoven met pollen van vaders 

op 0,3, 5,0, en 15,0 mafstand in de populatie. 
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Ligging van rasterpunten in het proefveld .West
plaat (20x50m), waar op elk drie (vier) planten 
zijn verzameld. 

vader- v ad erf' vader-
~'oe der- plant plant plant 
plant 0,3 m 5,0 m 15,0 m 

0' Oa 0' Dd o, 5a 0, 15e 
0,1 Db D,1Dd 0,1 5a 
D,2De D,2Dd D,15b 0' 5a 

10' Oe 1 0' Dd 1 0, 5d 1D,15d 
10 ,t•Da 1 0' EJb 10, 5b 1 0,1 5a 
1D,10b 1 0,1 Dd 1 0' 5e 
10,2Db 1 0, 2Dd 1 0,1 5d 10' 5a 

20' Oe 20, Dd 20, 5e 2D,15d 
20 '1 0 b 20,1 Dd 20, 5a 
20,2Da 2D,2Dd 20 '1 5d 2D, 5e 
3D, Db 30, Dd 30, 5b 30 '1 5b 
3D, De 3D, Dd 30, 5a 3D,15e 
3D,1De 3D, 1 Dd 30, 5a 
3D,2Da 3D,2Dd 3D,15e 30, 5a 
4D, Db 40, Dd 4D, 5b 4D '1 5b 
4D,1De 4D, 1 Da 4D,15b 
4D,2De 4D,20d 4D,15b 4D, 5b 

50' Db 5D, Dd 50, 5d 50 '15d 
5D, De 5D, Od 5D, 5a 50 '1 5d 
5D, 1 De 5D,1Da 50, 5b 
50,2Db 5D,20a 5D,15d 5D' 5a 
5D,2De 5D,2Da 50' 1 5d 50, 5d 

Tabel App.1 Kruisingsschema van 2~ moederplanten waarvan 
aren zijn zelfbestoven en kruisbestoven met pol
len van vaderplanten op variërende afstanden in 
de Westplaat-populatie. 



- 53-

2.2 Opkweek in kas. 

Na schoonspoelen zijn de planten in potten met potgrond geplant en gedurende 

circa 3 maanden opgekweekt. In deze periode werden ze als volgt behandeld: 

temperatuur ca. 25°C, dag/nacht lichtregime, dagelijkse bewatering met kraan

water, toediening van Hoaglands' voedingsoplossing (0,5 Hoagland, 25 ml per 

pot), regelmatige verwijdering van zaadvormende aren, en verwijdering van 

ongewenste vreemde soorten in de potten. 

Elke plant werd op bloei-eigenschappen beschreven. Op grond van deze eigen

schappen werden 21 hermafrodiete moederplanten geselekteerd die voor de 

zelf- en kruisbestuivingen gebruikt konden worden. 

2.3 Verzamelen van pollen. 

De overige planten waren potentiële vaderplanten (pollendonoren). Gedurende 

ca. 3 weken, voorafgaande aan het kruisbestuivingswerk (augustus 1986), werd 

van deze planten pollen verzameld. De pollenproduktie van jonge aren kon worden 

gestimuleerd door oude aren direkt na de mannelijke bloei te verwijderen. Het 

pollen werd verkregen door elke morgen voorzichtig een cf-bloeiende aar in 

een reageerbuisje te brengen en het pollen af te kloppen. Het pollen werd in 

het donker op kamertemperatuur bewaard. Al naargelang de hoeveelheid pollen 

die per plant kon worden verzameld werd een kruisingsschema opgesteld met 

kruisingskombinaties over verschillende afstanden, inclusief zelfbestuiving, 

gebaseerd op het voorkomen van de ouderplanten in de Westplaat-populatie. 

Deze kruisingskombinaties staan vermeld in tabel App.l. 

2.4 Zelfbestuiving. 

In de maand augustus zijn in elk van de 21 moederplanten 3-4 aren kunstmatig 

zelfbestoven. Dit werd bereikt door het inhoezen van afzonderlijke aren met 

een klein, afsluitbaar papieren zakje, bevestigd aan een beweeglijke metalen 

pen. Ongeveer 1 week na de mannelijke bloei werden de zakjes verwijderd, opdat 

de zaadvorming door de behandeling niet geremd zou worden. Na circa drie 

weken zijn de aren bij rijpheid geoogst, gedroogd aan de lucht bij kamertempera

tuur, en droog en donker opgeslagen. 

2.5 Voorkómen van zelfbestuiving. 

Voor het uitvoeren van een succesvolle kr~isbestuiving bij P. coronapus is 
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het noodzakelijk dat de antheren in de kruisbestoven aren hun pollen niet loslaten. 

·Dit zou immers alsnog tot zelfbestuiving kunnen leid.en. 

Om zelfbestuiving te voorkomen zijn planten uit de kruisbestuivingsreeks 

gedurende ca. 1 week onder perspex cilinders geplaatst, op een vochtig substraat 

van schuimwol (zie fig. App.2). Door een smalle opening aan de onderzijde werd 

de cilinder geventileerd. De verdamping van water uit het substraat en van 

de plant veroorzaakte een hoge luchtvochtigheid (gemeten waarden in de cilinder 

van circa 100% bij 230C). Onder deze omstandigheden bleven de antheren geslo

ten. De methode is getest door enkele hermafrodiet bloeiende planten gedurende 

enkele weken onder de cilinders te plaatsen. Hierbij werd geen zaadvorming 

waargenomen. Dit geeft aan dat door de hoge luchtvochtigheid de antheren 

gesloten bleven en er geen zelfbestuiving optrad. 

2.6 Kruisbestuiving van meerdere aren aan een plant met pollen van verschillende 

herkomst. 

De 21 geselekteerde hermafrodiete planten werden na het afknippen van alle 

aren in een afgesloten, pollenvrije ruimte geplaatst. Zodra een plant voldoende 

mannelijk-bloeiende aren had gevormd werd deze voor kruisbestuiving apart 

genomen. 

Eerst werden alle aren individueel afgeschermd. Hiervoor werd gebruik gemaakt 

van plastic buisjes, vervaardigd uit rietjes (zie fig. App.2). De aren werden vervol

gens één voor één bestoven met kruis-pollen (volgens het schema), gemerkt 

met een plastic ring, en opnieuw afgeschermd. Per plant werden 2-3 aren behan

deld met pollen van 3 afstanden. Na de behandeling werden de planten gedurende 

ca. 1 week onder een perspex cilinder gezet, ter voorkoming van zelfbestuiving. 

Dagelijks, gedurende een periode van ongeveer twee weken, werd gecontroleerd 

of de behandeling geslaagd was. Dit werd zichtbaar in het verdrogen en afvallen 

van de stigma. Zodra alle aren aan een plant bevrucht waren werd de cilinder 

verwijderd en werden de planten verder normaal opgekweekt. Na circa 3 weken 

werden de aren geoogst. 

2. 7 Enkele metingen aan zaadproduktie en zaadgewicht. 

De geproduceerde aren van de verschillende kruisingstypen zijn weergegeven 

in Bijl.G4. In een willekeurige steekproef van 6 planten zijn enkele kenmerken, 

te weten zaadzetting (totaal aantal zaden per capsule), topzaden, zaadgewicht 

en loze zaden, onderzocht. Tot de loze zaden worden gerekend de mikrokopisch 

herkenbare zaadrestanten, te . WE)ten resten van de zaadwand, al of niet met 
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Fig.App.2 Behandeling voor het kruisbestuiven van P.coronopus
aren met pollen van verschillende herkomst. 1-opk~eken 
van planten en selekteren op hermafrodiete bloei, 2-
verwijderen van alle bloeiende aren, 3-incuberen in 
pollenvrije ruimte tot vrbuwelijke bloei, 4-afdekken 
van aren en kruisbestuiving uitvoeren, 5- incuberen 
~an kruisbestoven aren in vochtige ruimte onder per
spex cilinder, 6-afrijpen van aren vrij in de kas • 

. 3 .3 3 

.2 .2 2 
Zaadgewicht 

.1 :1 1 Loze zaden 

.0 .o 0 ..L.~~------r-------------,-

0.3 5 15 
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Fig.App.3 Kenmerken van de zaadproduktie bij bevruchting met 
pollen afkomsti~ van variërende afstanden van de 
moe dérplant. 
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resten van het endosperm. De loze zaden konden op grond van hun grootte (groot

ste diameter altijd kleiner dan 0,5 mm.), morfologie (doorzichtig vliezig restant 

van de zaadwand, met of zonder een klein (minder dan 0,5 x de totale diameter) 

endosperm), en positie in de capsule (neemt ten opzichte van de gave zaden 

een zeer klein volume in, wordt door deze als het ware ingesloten) worden onder

scheiden. De resultaten staan vermeld in Bijl. G7. 

3 Enkele resultaten. 

3.1 Zaadzetting in zelf- en kruisbestoven aren. 

De resultaten met betrekking tot zaadzetting zijn weergegeven in fig. App.3. 

Tussen de planten bestaan er grote verschillen in zaadzetting. Het gemiddelde 

over de zes planten wijst op een niet-signifikante grotere zaadzetting in het 

geval van kruisbestuiving over korte afstand. 

3.2 Zaadgewicht. 

Het zaadgewicht (per plant gecorrigeerd voor het totale gemiddelde zaadge

wicht per capsule), uitgedrukt in het gemiddelde gewicht per zaad, is negatief 

gecorreleerd aan de zaadzetting. Tussen de individuele planten bestaan grote 

verschillen, zodat de lage waarde bij kruisbestuiving over korte afstand niet 

signifikant van de overige verschilt. 

3.3 Loze zaden. 

In sommige behandelde aren zijn hoge aantallen loze zaden gevonden. Tussen 

de planten bestonden hierin grote verschillen. Gemiddeld de meeste loze zaden 

zijn gevonden in de zelfbestuivingsreeks. Kruisbestuiving over korte afstand 

leverde gemiddeld de minste loze zaden. Bij kruisbestuiving over grotere afstand 

was het aantal zaden gemiddeld groter. Genoemde verschillen zijn niet signifikant. 

4 Conclusie en diskussie. 

Hoewel de zaadeigenschappen van het nageslacht tussen planten en behandelin

gen sterk verschilden, kwam uit de gemiddelde waarden toch een (niet signifikant) 

patroon naar voren. Zelfbestuiving leidde tot een vrij lage zaadzetting en vrij 

hoge zaadgewichten. Dit ging gepaard aan hoge aantallen loze zaden. Mogelijk 

is dit laatste een gevolg van homozygosis-effekten. 
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De reeks met kruisbestuiving over korte afstand vertoonde de hoogste zaadzet

ting en de laagste zaadgewic_hten. Hierin was het aantal loze zaden het kleinste. 

Mogelijk spelen hierin heterosis-effekten een rol ... · 

Gemiddeld genomen lagen de waarden bij de kruisbestuiving dichtbij de waarden 

van de zelfbestuiving. Mogelijk worden gunstige heterosis-effekten door kruisbe

stuiving hier tenietgedaan door een ongunstig verloop van de recombinatie. 

Gelet op de in het onderzoek aangetoonde geringe pollenverspreiding in de popula

tie en de opvallende populatiestruktuur van Plantago coronapus op de Westplaat 

zou een dergelijk afstands-mechanisme hier mogelijk kunnen zijn. De hier be

schreven metingen hebben eerder een oriënterend karakter. Signifikante verschil

len zouden bij grotere waarnemingsreeksen kunnen optreden. De hypothese 

van afstands-afhankelijke inteelt-depressie lijkt in dit opzicht interessant voor 

verder onderzoek. 
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