
 

 

 University of Groningen

Thresholds and shifts
van Wesenbeeck, Bregje Karien

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2007

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
van Wesenbeeck, B. K. (2007). Thresholds and shifts: consequences of habitat modification in salt-marsh
pioneer zones. [Thesis fully internal (DIV), University of Groningen]. University of Groningen and
Netherlands Institute for Ecology (NIOO-KNAW).

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 26-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/d67e208b-6454-47db-8882-280715e85339


121

Samenvatting

Hindernissen en sprongen: gevolgen van habitat modificatie
in de pionierzone van schorren en kwelders 



Samenvatting

Interacties tussen organismen en hun omgeving zijn een centraal onderwerp in ecol-
ogisch onderzoek. Organismen die hun omgeving ingrijpend veranderen, worden
ook wel ecosystem engineers genoemd. Deze ecosystem engineers zijn talrijk en wor-
den aangetroffen in de meest uiteenlopende systemen. De gevolgen van de veran-
deringen die deze organismen veroorzaken in hun leefomgeving zijn echter vooral-
snog weinig onderzocht. In dit proefschrift beschrijf ik mijn onderzoek naar de
effecten van ecosystem engineering op soortinteracties en op dynamiek en
ruimtelijke structuur van ecosystemen. Deze gevolgen zijn onderzocht op verschil-
lende schalen: soorts-, gemeenschaps-, ecosysteem-, en landschapsschaal. 

Het onderzoek is uitgevoerd in intergetijdegebieden. Dit zijn gebieden die tussen
zee en land liggen en die tweemaal daags, tijdens vloed, worden overstroomd door
de zee. Voorbeelden van intergetijdegebieden zijn stranden en kale slikplaten, maar
intergetijdegebieden kunnen ook begroeid zijn met planten en grassen en worden
dan schorren of kwelders genoemd. De zone waar een kaal intergetijdegebied over-
gaat in begroeid schor heet pionierzone. Deze zone wordt in Nederland vaak geken-
merkt door de aanwezigheid van Spartina anglica, ofwel Engels slijkgras, dat in
gefragmenteerde pollen op het kale slik wordt aangetroffen. Engels slijkgras is bek-
end als sterke ecosystem engineer, want de plant remt waterstroming zodat kleine
sedimentdeeltjes uit de waterkolom neerdalen in de pol. Deze ingevangen sediment-
deeltjes hogen de bodem op, waardoor Engels slijkgras minder lang onder water staat
met hoogwater. Dit heeft een positief effect op de overleving en groei van Spartina en
initieert de aangroei van schorren. Met behulp van het ecosystem engineering con-
cept en de implicaties hiervan, verklaar ik in dit proefschrift waardoor gefrag-
menteerde Spartina-pollen in de praktijk niet altijd snel uitgroeien tot een volwassen
schor. 

In gebieden met hoge stroomsnelheden zijn naast de ronde Spartina-pollen geult-
jes te zien. Hierom wordt verondersteld dat het remmen van de stroming in de pol
waarschijnlijk leidt tot verhoogde stroomsnelheden naast de pol. Veldwaarnemingen
tonen aan dat Spartina-pollen met meer volume omringd zijn door diepere geulen
(Hoofdstuk 2). Het aanplanten van kleine stukjes Spartina-pol, zowel binnen
bestaande pollen als in de geulen er omheen, bevestigt dat, vergeleken met een con-
trolepol die is aangeplant buiten de invloedssfeer van andere pollen, aangeplante
pollen beter groeien in bestaande vegetatie en slechter groeien in de geul. In de pol is
er een positieve feedback tussen remming van stroming en vegetatie groei. Deze
positieve feedback in de pol heeft een negatieve feedback naast de pol tot gevolg,
grotere stroomsnelheden naast de pol en de daardoor ontstane geulen, belemmeren
gelijkmatige polgroei en dit kan op ecosysteemschaal leiden tot de ontwikkeling van
een complex landschap, zoals een volwassen schor met daarin een karakteristiek
patroon van kreken.

Een andere mogelijke oorzaak van de gefragmenteerde verdeling van pollen op het
slik is de interactie tussen Spartina en de wadpier, Arenicola marina (Hoofdstuk 3).
Beide soorten worden in de pionierzone van schorren aangetroffen, maar op een
schaal van een vierkante meter komen ze zelden samen voor. Spartina maakt over
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het algemeen lokaal de bodem slibbiger door het invangen van kleine sedimentdeelt-
jes, terwijl Arenicola juist slib uit het systeem verwijdert. Deze tegengestelde trans-
formaties van de omgeving hebben een positief effect op de soort zelf en kunnen
daarnaast werken als mechanisme dat invasie van de ene soort onmogelijk maakt op
plekken waar de andere soort al aanwezig is. Dergelijke negatieve soortinteracties via
een omgevingsfactor kunnen eveneens een onderliggend mechanisme zijn aan biolo-
gische invasies, indien de invasieve soort de binnengedrongen omgeving sterk
verandert in zijn eigen voordeel (Hoofdstuk 4). Zodra echter een tweede soort aan-
wezig is die een tegenovergestelde feedback met een omgevingsfactor heeft, zou het
juist kunnen leiden tot een gefragmenteerd landschap waar stukken met soort A en
soort B elkaar afwisselen. Ecosystem engineering kan dus functioneren als een
mechanisme voor negatieve soortinteracties en dit kan ook wel worden gezien als
het negatieve equivalent van facilitatie (veranderingen in de omgeving door soort A
hebben een positief effect op soort B). Net als in het geval van facilitatie is te
verwachten dat ook negatieve interacties via de omgeving voornamelijk onder
stressvolle omstandigheden worden aangetroffen, waar het verbeteren van de
leefomgeving de meest effectieve overlevingsstrategie is. Deze bevindingen sugger-
eren dat een specificatie van de schaal essentieel is bij het onderzoeken van de
effecten van ecosystem engineering. Zo zijn de effecten op biodiversiteit sterk
afhankelijk van de ruimtelijke schaal waarop deze effecten worden bestudeerd. Op
de (kleinere) schaal van een stuk dat wordt gedomineerd door één soort zijn de
effecten van eco-engineering op biodiversiteit negatief. Op de (grotere) schaal van
het ecosysteem, waarin fragmenten van meerdere soorten voorkomen, zorgt ecosys-
tem engineering echter voor een grotere heterogeniteit, en dus ook voor een grotere
biodiversiteit.

Spartina-pollen in pionierzones vertonen scherpe overgangen naar het
omliggende sediment en zijn vrijwel altijd aanwezig met hoge biomassa. Het ont-
breken van een graduele overgang van geen vegetatie naar hoge biomassa vegetatie
kan erop duiden dat vegetatie enkel met hoge biomassa kan bestaan en dat lage bio-
massa’s van vegetatie niet kunnen overleven. In dit geval zou er een drempelwaarde
van biomassa zijn voor vestiging van vegetatie in het systeem. Om dit te testen zijn
drie verschillende stadia van Spartina-vegetatie aangeplant in gebieden waar al
Spartina-pollen aanwezig zijn (Hoofdstuk 5). Deze stadia betreffen zaailingen,
scheuten van 1-2 stengels met een wortelstok, en kleine pollen met meer dan 20
stengels met de daaraan verbonden kluit van wortels. Slechts het stadium van meer
dan 20 stengels overleefde. Dit duidt op de aanwezigheid van een biomassadrempel
voor vestiging van vegetatie. Spartina pollen met hoge biomassa kunnen dus blijven
bestaan in gebieden waar door stressvolle omstandigheden geen vestiging van jonge
Spartina vegetatie (met lage biomassa) mogelijk is. Aangezien vestiging onder andere
condities plaats vindt dan het verdwijnen van de vegetatie is de respons van vege-
tatie op veranderingen in omgevingsparameters niet lineair. Gebrek aan lineairiteit
lijdt mogelijk tot onverwachte sprongen in vegetatiedynamiek; een kleine verander-
ing in milieufactoren zou kunnen leiden tot het plotseling verdwijnen van alle aan-
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wezige vegetatie. Mogelijkerwijs is dit een algemene eigenschap van overgangszones
tussen ecosystemen. De gevoeligheid van deze zones voor veranderingen is een
belangrijke richting voor toekomstig onderzoek, onder andere met het oog op kli-
maatsverandering. 

Tot slot zijn de effecten van ecosystem engineering op een landschapsschaal
bekeken (Hoofdstuk 6). In een gemeenschap die gedomineerd wordt door Spartina is
een studie gedaan naar het belang van competitie en facilitatie langs een gradiënt
van wisselende hydrodynamische stress. Interacties tussen soorten binnen deze
gemeenschap worden bepaald door de sterkte van de hydrodynamische stress en dit
resulteert uiteindelijk in de ontwikkeling van verschillende habitats. Onder zeer lage
stresscondities faciliteert Spartina een gemeenschap die voornamelijk uit een com-
petitief dominant gras bestaat. Dit gras kan echter niet domineren onder stressvollere
condities, waarbij een veel soortenrijkere gemeenschap ontstaat, die initieel mogelijk
wordt gemaakt door Spartina. Hiermee wordt aangetoond dat effecten van ecosystem
engineering kunnen variëren bij verschillende achtergrondcondities. 

Concluderend, effecten van ecosystem engineering variëren met schaal en met
achtergrondcondities. Dit proefschrift laat zien dat veranderingen in de omgeving
veroorzaakt door organismen kunnen resulteren in schaalafhankelijke terugkoppelin-
gen, ontwikkeling van complexe systemen, negatieve soortinteracties via de omgev-
ing, niet-lineaire respons resulterend in plotselinge verschuivingen in de toestand
van het ecosysteem, en ontwikkeling van verschillende habitats onder verschillende
stresscondities. 
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