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James B. Beard

De herkomst van zodengras

De geschiedenis van onze huidige
grassoorten kan irrelevant lijken in
het moderne tijdperk van hoogwaardige hybriden, reageer-buisras-

van evolutte en adaptatie bltJven een
struikelblok Elke grassoort floreert ge-

gte of veredeltngsmaatregelen nodtg.
Het IS daarom nuttig te ktjken naar de
oorsprong van de grassoorten die we
gebruiken, zodat we beter begrijpen

sen en plantenveredeling. Het is ech-

woonlijk het beste onder klimaat- en
bodemcondities d~e lijken op dte tn het
geb1ed van herkomst Wanneer een

ter verstandig te bedenken dat de

soort wordt geplant onder klimaat- of

waar we deze soorten tegenwoordtg
moeten planten, vooral als de mzet van

natuur een voorsprong heeft van
miljoenen jaren waarin de eigen-

bodemcondities d1e sterk afwiJken van
de voor dat soort gunsttgste groetomstandigheden, wordt het aanmerkelijk

zo mtn mogelijk hulpmiddelen van groot
belang wordt geacht. Grassen hoeven
ntet tnheems te Zijn om te kunnen flore-

gevoeliger voor schadelijke milieu-.
bodem- en biologtsche rnllioeden .
Bovendien ZIJn voor het handhaven van
een hoge kwalitetl van de graszode gewoonliJk meer water, nutnenten, ener-

aan het mdteu waann ze worden
geplant. Graseters hebben op verschtl·
lende conttnenten hun stempel gedrukt
op de ontwikkeling van grassen .

schappen van de tegenwoordige grassoorten beïnvloed werden.
We mogen nog zo graag wwsgras
\VIllen planten tn Zutd·Fionda of Zyosta·
soorten tn Noord·MIChtgan • dte eeuwen
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Zodengras in de wereldgeschiedenis
Naarmate cantmenten u1t elkaar dreven en klimaten veranderden.hebben
grassoorten ZICh langzaam ontwikkeld Uit eerdere vormen van plantenleven

Tijdperk

Tnas

45 miljoen jaar

Jura

70 m1ljoen jaar

MesozoïCum
Vroeg

40 miljoen 1aar

laat

30 miljoen jaar

Paleoceen

12 miljoen jaar

Eoceen

16,5 miljoen jaar

Oligoceen

9,5 miljoen Jaar

Mooceen

17.7 milJoen jaar

Plioceen

3. 7 miljoen Jaar

Pleistoceen

1,6 milJoen Jaar

Knjt

Kaenozoïcum

Tert1a1r

Quartair
Holoceen
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Belangrijke gebeurtenissen - grassen en planten

Ontwikkeling van de gymnospermen (varens, palmvarens.

Droog kilmaat

naaldbomen). met naakte zaden (zonder een omslUitend
vruchtbeginsel)

Pnm1t1eve dinosaurussen en zoogd1eren op het land
Rept1elen en dinosaurussen dom1nant

Verspre1d1ng en d1vers1f1cat~e van de gymnospermen -sparren
en Cipressen

Zachte, vocht1ge klimaten

Ang1ospermae (bedektzadigen) komen tot ontwikkeling -ze
hebben zaden 1n een vruchtbeg1nsel

Evolutie van niet tot de grassen behorende bloe1ende planten

Evolutie van k1kvorsen
De eerste vogels
Landmassa's begmnen Uil elkaar te bewegen
Zeeen overstromen de helft van het land
In ;eden verspre1den ZICh
Zacht klimaat
U1tsterv1ng van grote rept1elen en alle dinosaurussen

Fossielen dragen bewijs van oudste sporen
van grasstuifmeel

De zeeen trekken z1ch terug
ZUid-Amenka geïsoleerd

Bloe1ende planten gaan het beter doen

Snelle verspre1d1ng van zoogd1eren
Eerste herb1vore zoogd1eren
Eerste ontstaan van Rocky Mounta1ns

Mangrovenflora
Meer grasstuifmeel gevonden in fossielen
Primitieve C3-grassen komen tot ontwikkeling

Warm klimaat
Noord-Amenka en Europa splitsen
Zeeen overstromen het land
Bergen worden hoger
Ontstaan van huid1ge zoogd1eren

Zeer veel fossielen met grasstuifmeel

Er ontstaat een koeler klimaat

Grassen vertonen diversificatie
Veel land wordt door bomen en grassen overgroeid

Australië scheldt z1ch van AntarctiCa
In het algemeen drogere klimaten

Troptsche flora komt tot ontw1kke11ng
Er ontstaan uitgestrekte graslanden

Het niveau van de zeeën daalt
H1malaya en Andes verrijzen. de Rocky Mountains
versehijoen opn1euw

C4-grassen komen tot ontwikkeling

De gouden eeuw van de zoogd1eren- grootste divers1te1t
De BoVldae ontstaan in Europa- schapen, gelten en runderen
Graslanden bre1den ZICh u1t
Graslanden komen 1n de plaats van veel Afnkaanse
bossen

Het klimaat wordt koeler
De contiOenten gaan hun hU1d1ge pos1t1e 1nnemen
Grasetende hoefdieren floreren
Bovtdae bevolken Afnka
Voorouders van de mens verschijnen '" Afnka

In Noord-Amerika ontstaan inheemse grassen

De Ijstijd bedekt de noordelijke landen
Het niveau van de zeeën daalt
De mens verschijnt en bekwaamt zich in de jacht
Veel zoogd1eren sterven u1t

Hu1d1ge flora en fauna
Zodengras komt in gebruik (laatste 1000 jaar)
Natuurlijke rassenselectie bij gemaaide grassoorten

De IjSkappen trekken zich terug
Ontwikkeling van de landbouw
Duidelijke overheersing door de mens
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Begraasde graslanden

De ontwikkeling van de Poaceae (vroeger Gramrneae genaamd) als een afzonderliJke klasse van de angrospermen
(bloeiende planten) rs rn een zeer beperkt
aantal fossielen teruggevonden.
Deze ontwikkeling vond waarschiJnliJk
ten mrnste 45 mrljoen Jaar geleden plaats
trJdens het Paleoceen rn het Tertrarr,
wat heel laat rs rn de geschredenrs van
de aarde. De eerste grassen bestonden
waarschijnlijk urt overblrjvende planten
(rn tegenstelling tot onder andere de
bamboeplant).
Terwrjl deze soorten tot ontwrkkeling
kwamen, werden graslanden trjdens het
Mroceen een belangrrJk vegetatref ecosysteem. Urterndelijk groeiden de grassen uit tot een van de grootste familres
van de angiospermen, met meer dan
600 geslachten en 7500 soorten.
Voor de grassen is het van belang geweest dat tr)dens het Mroceen ook herbivore, grasetende dreren ontstonden.
Deze zoogdieren behoorden tot de famrlre dre nu met Bovrdae wordt aangedurd,
dre schapen, geiten en runderen omvat.
De grasetende zoogdieren pasten zich
goed aan de tot ontwikkeling komende
graslanden aan.
Toen de begrazrngsdruk op deze graslanden door de groerende kudden
Bovrdae toenam, moesten de grassen
zrch aanpassen om te overleven. Drt
resulteerde rn laagblijvende grassoorten.
TerwrJI de herbivore zoogdieren op hun

beurt vermogens ontwrkkelden om drchter brJ de grond te grazen. vond natuurlijke selectre plaats ten gunste van grassen dre zrch structureel hadden aangepast aan de sterke ontbladering.
Deze gelrjktrjdrge ontwikkeling van laagblijvende grassen en herbrvore graseters
heeft zrch naar schattrng zo'n 40 miljoen
Jaar voortgezet en heeft gelerd tot grassen dre worden gekenmerkt door blad
met basaal merrsteem. urtlopers met
korte, basale rnternodra, stengelleden
geheten. en krurpende groervormen
waarbij ZIJdelingse stengels ontstaan dre
stolonen en rizomen worden genoemd
Dankzrj deze morfologische aanpassrngen konden deze grassen urterndelijk
worden gebruikt als graszoden dre kort
en frequent kunnen worden gemaard
De oorsprong van een bepaalde grassoort rs vaak moerlrJk exact vast te stellen. In het algemeen wordt de plaats
met de grootste drversrfrcatie aan genotypen, beschouwd als de plaats van oorsprong van een geslacht of soort
Deze plaatsen worden vaak bezocht door
plantentelers en genetlei dre op zoek zijn
naar 'nieuw' kiemplasma
Gras uit de gematigde luchtstreken

Grassen met het fotosynthetrsche C3systeem ZrJn overblijvende planten urt de
gematrgde luchtstreken Ze ontstonden
veel eerder dan het meer complete C4gras urt de subtroprsche en troprsche
luchtstreken. Het C3-zodengras ontwik-

kelde zrch brJna urtslurtend in koele EuroAzratrsche bosrandgebreden.
In deze gebreden grngen ook de drcht
brJ de grond grazende schapen, runderen en geiten zrch thursvoelen. De gebreden kenmerkten zrch door een koel.
gematrgd kirmaat plus een redelrJke hoeveelherd neerslag en een tamelrJk hoge
bodemvruchtbaarherd
Noord-Amerika herbergt veel rnheemse
grassoorten urt de gematrgde luchtstreken. die tot dezelfde geslachten behoren
als de gangbare zodengrassen.
Deze zrJn zelden gecultiveerd, mogelijk
deels omdat zoveel Europese soorten
al op grote schaal rn gebrurk waren toen
Europese rmmigranten de NoordAmerrkaanse soorten leerden kennen.
Bovendien komen deze rnheemse soorten vaak alleen voor rn urterst gespecralrseerde ecologrsche gebreden, zoals
rotsachtrge toendra's, en ze hebben
zrch vaak slecht aangepast aan het kirmaat, de bodemsoort en verwachtrng
van de plaatsen waar zodengrassen
worden geteeld

Agrostis
Van de zodenvormende grassoorten van
het geslacht strursgras wordt gemeend
dat ze zrJn ontstaan onder de gematrgde,
contrnentale klrmaatomstandrgheden
van Centraal-Europa, in een mrlreu dat
werd gekenmerkt door gedeeltelrJk
beschaduwde, vochtrge laaglanden met
slecht afwaterende kiergrond aan de
rand van bossen.
Tot de zodengras behoren fiorrngras
(Agrostrs stolonrfera), gewoon strursgras
(A caprllarrs) en moerasstrursgras
(A. canrna}.
De verschillen tussen de Agrotrs-soorten
zrJn nog nret geheel urtgezocht; er moet
aanvullend classrficatre-onderzoek naar
worden gedaan. De moderne Agrotrsrassen kunnen tegen kort, frequent
maaien, waarbij urtlopers dicht op elkaar
blijven staan.
Festuca

De zodenvormende zwenkgrassen zrJn
ook van orrgrne Europees. Rretzwenkgras
(Festuca arundrnacea} ontstond rn het
zurden van het contrnent, waar de zomers
gekenmerkt werden door hogere temperaturen en mrnder regenval dan rn
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Zodengrasse n uit de subtropische
en tropische luchtstreken
Het vermogen tot C4-fotosynthese van
grassen u1t de subtropiSChe en trop1sche
luchtstreken is voortgekomen u1t soorten u1t de gemat1gde luchtstreken 1n een
veellatere penode van de gesch1edems
van de aarde en op veel meer verschillende geograf1sche geb1eden. De daarbiJ
optredende complexe stofwisselingsprocessen le1dden tot een veel doeltreffender energiegebruik en een veel hogere
productlVItelt van grassen biJ een hoge
lichtmtens1te1t.
De C4-grassen ontstonden 1n het algemeen diCht biJ de evenaar onder warme.
zonmge klimaatomstandigheden.

andere geb1eden. In de koele bosgebleden van de Alpen ontstonden de zodenvormende fiJnbladige zwenkgrassen,
zoals hardzwenkgras (F. long1fohal. genaald schapegras (F. ovma). beemdlangbloem (F pratensiS) en rood zwenkgras
(F rubra) De moderne zwenkgrasrassen
hebben z1ch aangepast aan een beschaduwde omgev1ng en een lage bodemvruchtbaarheld
Lolium
De zodenvormende raa1grassen ZIJn
du1dehJk ontstaan 1n Zu1d-Europa en 1n
de gematigde luchtstreken van WestAz,ê rond de Middellandse Zee tot
Noord-Afnka . Zowel Engels raa1gras
(Lolium perennel als Italiaans raaigras
(l. muluflorum) groe1en m pollen.
Het fe1t dat ze slecht aan schaduw ZIJn
aangepast. wijst erop dat ze ZIJn ontstaan 1n randgebleden en open terrem
m bosn1ke streken

Poa
De zodenvormende beemdgrassen ontstonden 1n Europese gebleden d1e gekenmerkt werden door een gemat1gd landklimaat en waarschiJnliJk 1n open plekken
1n bosgebieden op relat1ef vruchtbare
grond. Van ruw beemdgras (Poa triv1alis)
wordt gemeend dat het IS ontstaan 1n de
koelere, noordelijke delen van Europa aan
de rand van bossen op kle1grond onder
relat1ef vochtige khmaat- en bodemcondlties De meeste moderne rassen van
veldbeemdgrasrassen (P pratens1s) ZIJn
slecht aangepast aan de schaduw, ter-

WIJl ruw beemdgras het JUISt goed doet
op vocht1ge, beschaduwde plaatsen.
De verschillen tussen de Agrostis-soorten
ZIJn nog n1et geheel Uitgezocht, er moet
aanvullend class1f1caue-onderzoek naar
worden gedaan De moderne Agrostlsrassen kunnen tegen kort, frequent
maa1en, waarbiJ de Uitlopers d1cht op
elkaar bliJven staan

Cynodon en Pennisetum
Voorbeelden van zodenvormende
Cynodon-soorten ZIJn Cynodon dactylen
(handJesgras) en C transvaalens1s.
Samen met het k1kuyugras ontstonden
deze soorten m Kenya en Oeganda
(Oost-Afnka) als gevolg van de begraZingsdruk van grote kudden un1eke.
Afnkaanse hoefdieren d1e afkomstig
waren u1t Europa
De droge zomers van d1t subtropische
klimaat brachten grassen voort met relatlef d1epe, u'tgebre1de wortelstelsels. een
gennge evapotransp~rat1e, een sterke
ontwikkeling van ZIJdelingse stelen en
een zeer hoge droogteres1stent1e.
De moderne Cynodon-rassen hebben
nog steeds waterconserverende eigenschappen maar ZIJn met aan schaduw
aangepast Stenele Cynodon-bastaarden
ZIJn ontWikkeld tot rassen d1e kort, frequent maa,en kunnen verdragen.
Paspalurn
Ten oosten van het centrale deel van
ZUJd-Amenka IS het Paspalurn-geslacht
ontstaan. waarvan Paspalurn notaturn
!bah1agras) en Paspalurn vag1natum
de voornaamste zodengrassoorten ZIJn .
Deze soorten ZIJn waarschiJnliJk 1ets later
dan het Afnkaanse Cynodon- en Pennlsetum-gras ontstaan 1n het geb1ed dat
z1ch Uitstrekt van Noord-Argentinië tot
1n Braz,hé In d1t subtrop1sche deel van
Zu1d-Amenka hebben paarden mogeliJk
gezorgd voor de begrazmgsdruk op
Paspalurn

Beemdlangbloem. dat in het Engels
'Kentucky bluegrass' wordt genoemd.
komt nret van oorsprong u1t Kentucky,
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slachten ZIJn ontstaan.
Ze vormen vaak veel wortelsprut ten,
terwiJl veel rassen ztch redeliJk goed hebben aangepast aan de schaduw. BIJ het
rnaaten moet het gras echter relattef lang
worden gehouden.

maar deze Europese soort heeft ztch
snel en makkeliJk ingeburgerd m vele
delen van Noord-Amenka. waaronder
het noordwesten.

Zoysia en Eremochloa
In Zutd-Chtna en de rest van ZuidoostAzte traden C4-ontwtkkelingen laat op;
de geslachten Zoysia en Eremochloa ontstonden later dan de meeste overbliJvende grassen Uit de subtroptsche en tropische luchtstreken
Deze twee geslachten ontstonden m
open habitat in een troptsch klimaat
met hete. vochttge zomers waarbiJ de
vele regen verspre1d was over het grootste deel van het Jaar.
De moderne zodengrasrassen van Zoys1a
japon1ca, Zoysia matrella en Eremochloa
ophturotdes hebben nog steeds een kort
wortelstelsel en ZIJn n1et goed bestand
tegen droogte.
Stenotaphrum en Axonopus
Vochtige, slecht afwaterende gronden
in combmatle met overvloedtge regenval
en een hoge luchtvochtigheld vormden
de voedtngsbodem voor het ontstaan
van Stenotaphrum secundaturn. Axonopus afftms en Axonopus compressus.
De zodengrassoorten van deze twee
geslachten ziJn waarschiJnliJk ontstaan 1n
open, tropische gebieden 1n het oostelijk
deel van de Amenkaanse continenten.
waaronder West-Indië
De moderne Stenotaphrum secundaturn-rassen doen het goed 1n Flonda en
langs de kust van de Golf van Mex1co
onder soortgelijke omstandtgheden als
dte waaronder de oorspronkelijke ge-

Buch/oe en Boute/oua
Het halfdroge en droge gebted van de
Great Pla1ns bracht ook C4-grassen van
het subtroptsche en troptsche type voort,
hoewel er tekenen ZtJn dte suggereren
dat hun voorlopers in Europa en Aztë
ZIJn ontstaan. Buchloe dactylotdes (buffelgras), Bouteloua graolts en Bouteloua
curtependula ztjn ontstaan als gevolg
van de begraztngsdruk van de NoordAmenkaanse btzons. ant,Jopen en herten,
dte geen monddelen ontwikkelden waarmee ze gras erg kort konden afgrazen.
De uttlopers van deze grassoorten staan
relattef ver uit elkaar en ZtJn niet erg concurrerend, hoewel buffelgras door telen
en selectie sterk verbeterde etgenschappen heeft gekregen. Ze doorstaan droogte door tn een rusttoestand over te gaan
tn plaats van door een inherente toleran-

t1e voor dehydratatte te ontwtkkelen.
Omdat 1n tegenstelling tot m vocht1ge
klimaten tn droge mtlieus z1ektek1emen
zelden de kans knjgen veel tnvloed u1t
te oefenen, heeft onder de geslachten
van de Great Pla1ns wem tg natuurlijke
select1e plaatsgevonden als gevolg van
de ontwtkkehng van Ztektereststentle

Ve rbete ring van soorten
trachttn onderzoekers
het areaal en de toepassingsmogeliJkheden van onze traditionele zodengras
u1t te bretden. Ze hebben wat succes
geboekt btJ het telen van rassen utt de
gematigde luchtstreken voor het zutden
van de Veremgde Staten en van rassen
u1t de subtroptsche en troptsche luchtstreken voor het noorden van de
Veren1gde Staten.
Ntenemtn ts voorztchtlghetd geboden
Wanneer er 1n een bepaald klimaat een
goed aangepast soort bestaat, IS het
sterk aan te bevelen de rassen daarvan
te planten. WaarschiJnliJk resulteert d1t
m krachttge groet, ziekteres1stent1e en
tevreden golfspelers. •
Tegenw~ trdtg
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