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Samenvatting



De aanwezigheid en de populatiegrootte van verschillende soorten binnen plan-

tengemeenschappen kan beïnvloed worden door verschillende factoren. De milieu-

omstandigheden in het gebied waar de gemeenschap voorkomt, kunnen bepalend

zijn voor de kans of een soort zich wel of niet daar kan vestigen. Tevens kunnen de

interacties tussen soorten (bijv. concurrentie of facilitatie) in een gebied bepalend

zijn voor het voortbestaan van een soort, of deze zich kan verbreiden dan wel ver-

dwijnt uit een gemeenschap. In de afgelopen decennia hebben ecologen zich voor-

namelijk gericht op het verklaren van patronen binnen een gemeenschap op een

lokale schaal. Soorten hebben echter mogelijk ook een bepaalde afstand moeten

afleggen naar een gebied om zich binnen een gemeenschap te vestigen. Als model-

systeem heb ik gebruik gemaakt van een reeks gemeenschappen die variëren in

leeftijd oplopend van jong tot oud, een zgn. chronosequentie,op het Waddeneiland

Schiermonnikoog. Hiermee heb ik onderzocht hoe de mobiliteit van plantensoor-

ten (verbreiding als beperkende factor) de samenstelling van een kweldervegetatie

kan beïnvloeden. 

De zaadvoorraad in de bodem is een globale afspiegeling van de aan-

wezige plantengemeenschap

Door de relatie tussen patronen in de vegetatie (plantengemeenschap) en de zaad-

voorraad in de bodem langs een leeftijdsgradient te bestuderen kan voorspeld wor-

den welke factoren de samenstelling van de gemeenschap kunnen beïnvloeden

(Hoofdstuk 2). Er worden drie mogelijke relaties verondersteld: De overeenkomst

tussen de vegetatie en de zaadvoorraad in de bodem is a) relatief groot en wordt

niet consequent groter of kleiner met de leeftijd, b) wordt minder wanneer

gemeenschappen ouder worden en c) is relatief laag en en wordt niet consequent

groter of kleiner met de leeftijd.

De Sørenson Similariteits Index variëerde tussen de waarden 0,47 en 0,73,

waarbij geen consequent patroon langs de leeftijdsgradient optrad. Multivariate

statistiek toonde aan dat de leeftijd van de gemeenschap de belangrijkste factor is

die de soortenvariatie in de vegetatie (75,1%) en de zaadvoorraad in de bodem

(61,4%) kon verklaren. Ook waren de posities van de soorten langs de leeftijdsgra-

dient overeenkomstig in zowel de vegetatie als de zaadvoorraad, wat een indicatie

is voor de parallele ontwikkeling van soortenaantallen en dichtheden zowel boven-

als ondergronds. De relatie tussen de vegetatie en de zaadvoorraad in de bodem

voor kweldergemeenschappen op Schiermonnikoog leek het meest op de eerst

genoemde veronderstelling. Dit betekent dat de zaden van de meeste soorten

dichtbij de moederplanten blijven, ondanks de regelmatige overstromingen die

optreden als gevolg van de getijdenwerking. 
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Kleine herbivoren (hazen en ganzen) zijn minder belangrijke

factoren voor zaadverbreiding dan de getijden

Nadat vastgesteld is dat de beperkte mobiliteit van zaden de samenstelling van

plantengemeenschappen kan beïnvloeden, werd de effectiviteit van verschillende

vectoren voor zaadverbreiding vergeleken (Hoofdstuk 3). We hebben onderzocht

in hoeverre zaden het verteringskanaal van hazen en ganzen (endozoöchorie) op

Schiermonnikoog overleven, door de inhoud van hun uitwerpselen te onderzoe-

ken. Allereerst door uitwerpselen te analyseren die verzameld zijn langs een leef-

tijdsgradient van gemeenschappen, en ten tweede door de uitwerpselen te analy-

seren van dieren die in een experiment een bepaalde hoeveelheid zaden hadden

gegeten. Als laatste hebben we tevens zaden, die door de getijden verbreid wer-

den, opgevangen met Astroturf® matten in het veld. 

Hazen verbreidden via hun uitwerpselen meer zaden van de meerjarige, hoge

kweldersoorten uit de intermediaire stadia van de vegetatiesuccessie dan ganzen,

die meer zaden van eenjarige, lage kweldersoorten uit de vroege successie stadia

verbreidden. De overleving en kieming van zaad van de kweldersoorten was hoger

na het passeren van het verteringskanaal van hazen (10-40%) vergeleken met de

passage bij ganzen (2-13%). Kleine herbivoren echter verbreidden honderd keer

zo weinig zaden als de hoeveelheid zaden die verbreid wordt als gevolg van de

getijdenwerking. Daardoor lijken ze geen belangrijke factor te zijn, die de samen-

stelling van een plantengemeenschap op dit Waddeneiland beïnvloedt. 

Stormen hebben een sterk effect op zaadverbreiding

Resultaten hebben aangetoond dat hydrochorie (door water verbreide zaden) een

groter effect heeft dan endozoochorie (interne zaadverspreiding door dieren) op

Schiermonnikoog. We hebben de factoren die de verspreiding van zaden door het

getij beïnvloeden verder onderzocht, inclusief de timing van de zaadverbreiding

(Hoofdstuk 4). 

De soortensamenstelling van de vegetatie, zaadproductie, zaadregen en het

vloedmerk op verschillende plekken langs de gradiënt van plantengemeenschap-

pen werd vergeleken. 

Hevige stormen hadden een positief significant effect op zaadregenpatronen aan-

gezien de hoogste dichtheid en diversiteit aan zaden gevonden werd tijdens

stormachtige periodes. De zaadregen van de jongste plantengemeenschappen werd

meer beïnvloed door stormen dan die van oudere gemeenschappen. De gevonden

resultaten wijzen vooral op lokale verbreiding van zaden tijdens normale getijden-

werking (zoals voorspeld in hoofdstuk 2). Echter, er was enig bewijs dat ook lange-

afstandsverbreiding voorkwam tijdens stormen in jonge gemeenschappen die regel-
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matig door het getij onder water staan. Het vermogen van een plantengemeenschap

om zaden vast te houden en het effect hiervan op de vegetatieontwikkeling van die

gemeenschap, in tegenstelling tot zaadverbreiding per se, werd apart onderzocht.

Vasthouden van droge versus vochtige zaden

Uit de studie naar het belang van hydrochorie in kweldervegetaties bleek dat de

belangrijkste ecologische vraag betreffende de verbreiding van zaden door water tij-

dens hevige stormen niet is òf zaden worden verplaatst, maar juist of ze blijven op

plaatsen die voor hun groei geschikt zijn. In hoofdstuk 5 werden factoren onder-

zocht die een rol spelen bij het vasthouden van zaden door een vegetatie. We heb-

ben interacties tussen zaadmorfologie (drijfvermogen), vochttoestand van de zaden,

vegetatiestructuur en hydrodynamische variabelen onderzocht en het relatieve

belang van elk van deze factoren voor het vermogen tot vasthouden van zaden door

de vegetatie door middel van experimenten. De experimenten werden uitgevoerd in

het veld op de kwelder van Schiermonnikoog en in een kunstmatige waterloopkun-

dige stroomfaciliteit, waar hydrodynamische variabelen konden worden gevariëerd.

De vochttoestand van zaden bepaalde sterk de effectiviteit van de verschillende

factoren in het vasthouden van zaden. Het drijfvermogen was de belangrijkste fac-

tor als zaden droog waren. Daarentegen domineerden hydrodynamische effecten

het vasthoudingsproces wanneer de zaden doordrenkt waren met water. Uit de

resultaten bleek dat het drijfvermogen het proces van zaadverbreiding domineert

in de drogere zomer en herfstmaanden, na het vrijkomen van de moederplanten,

maar dat de intensiteit van de golfslag vervolgens bepaalt  of doordrenkte zaden

op een plek blijven tijden de natte maanden van het late najaar tot het vroege

voorjaar of dat ze een geschikte groeiplek alsnog verlaten.

Conclusies

Kortom, de onderzoeken tonen aan dat het voorkomen van soorten (aan- of afwe-

zigheid in een plantengemeenschap) het sterkst bepaald wordt de door vestigings-

omstandigheden binnen de gemeenschap, terwijl de aantallen individuen van soor-

ten op een plek bepaald wordt door processen die de zaadregen in de bestaande

vegetatie en het vermogen van de gemeenschap om zaden vast te houden beïnvloe-

den. De processen die verbreiding per se in een gematigde kweldergemeenschap

van een kustgebied reguleren blijken van ondergeschikt belang. Het grote vermo-

gen van stormen om zaden te kunnen verbreiden lijkt het voorkomen van soorten

op meer groeiplaatsen te versterken, maar tevens het aantal individuen van soorten

te beperken door het wegspoelen van veel zaden uit de bronpopulaties. 

SAMENVATTING

136



137


