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Inleiding
Als je na de bevruchting begint met eicellen waarvan de helft mannelijk en de
andere helft vrouwelijk is, dan kan de verhouding tussen het aantal mannen en
vrouwen in de populatie, de sex ratio van de populatie, later in het leven toch heel
anders liggen. Bij mensen leven vrouwen gemiddeld langer dan mannen. Het percentage vrouwen in een leeftijdsklasse van de bevolking neemt dan ook toe met de
leeftijd. Sex ratio's bij geboorte en later in het leven zijn bij dieren veel onderzocht
en er is een uitgebreide literatuur over. Over het algemeen heeft men de indruk dat
de theorie en de waarnemingen goed met elkaar overeenstemmen.
Aan sex ratio's van planten is veel minder aandacht besteed en wat we zien in
de natuur wordt nog maar slecht begrepen. Er zijn bij tweehuizige planten voorbeelden van extreem scheve verdelingen. Bij de akkerdistel werden in Engeland ca. 70%
vrouwelijke planten gevonden (Kay & Stevens 1986). Van Leeuwen (1987) vond in
Meijendel dat van de 1180 getelde stengels er maar 36 mannelijk zijn. Bij Duindoorn
lijkt het net anders te liggen: vooral in het binnenduin is er een overschot aan mannelijke planten (zie de bijdrage van Van der Meijden, in een volgende aflevering).

Wat veroorzaakt een scheve sex ratio?
Ten eerste kan de sex-ratio in de zaden al scheef liggen. De meeste tweehuizige
planten hebben, net als mensen, een XX-XY systeem, waarbij de mannen XY zijn.
Het Y-chromosoom is slechts bij een handvol soorten te herkennen in een microscopisch preparaat. Bij de meeste soorten zien het X- en Y-chromosoom er het zelfde
uit en het verschil kan dus zitten in één of enkele genen. Deze genen op het Ychromosoom onderdrukken de vrouwelijke functie (maken van een stijl en stempel
en latere zaadproductie). Bij de geslachtelijke deling bevat het pollen 50% X en
50% Y-chromosomen. Dit hoeft echter niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat, na
bevruchting, dit pollen ook 50% vrouwelijke en 50% mannelijke nakomelingen produceert. Er is wel gesuggereerd dat het pollen met een Y-chromosoom langzamer
een pollenbuis vormt en daardoor minder concurrentiekrachtig is bij de bevruchting. Theoretische modellen van natuurlijke selectie voorspellen lang niet voor alle
gevallen dat natuurlijke selectie leidt tot het maken van 50% zonen en 50% dochters. Vooral voor planten voorspellen deze modellen dat de uitkomst van evolutie
meestal een soort zal zijn met een overmaat aan vrouwelijke nakomelingen.
Ten tweede kunnen factoren later in het leven verschillen voor mannelijke en vrouwe44

lijke planten, waardoor een van de
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besteden, bij veel
soorten, de vrouwelijke planten relatief
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Fig. 1. Als vrouwelijke planten
lagere overleving hebben dan
ratio op slechte groeiplaatsen
een sex ratio die overeenkomt

meer in reproductie investeren en daardoor een
mannelijke planten, dan verwacht je een hoge sex
(links in de grafiek) en op geschikte
groeiplaatsen
met die in de zaden.

komt. Zonder stress overleven immers alle individuen. Je verwacht dat vrouwtjes als
eerste uitvallen in gebieden met een lage geschiktheid voor groei, zodat daar alleen
de mannetjes overblijven en de sex ratio hoog wordt (Fig.1). Hoe je de geschiktheid
van de groeiplaats meet, verschilt natuurlijk van soort tot soort. De ene soort doet 't
beter in de zeereep, terwijl een andere soort misschien niet tegen zout kan. Ik heb de
geschiktheid van de groeiplaats indirect geschat door de grootte van het 'gemiddelde' mannetje weer te middelen met de grootte van het 'gemiddelde' vrouwtje. Deze
maat is evenredig met geschiktheid van de groeiplaats en is in ieder geval onafhankelijk van de sex-ratio in een gebied. Als vrouwelijke planten eerder doodgaan onder
marginale omstandigheden, dan verwacht je een negatieve relatie tussen de geschiktheid van de groeiplaats en de gekozen maat voor geschiktheid, zoals weergegeven in
Fig.1.

—

Onderzoek in Meijendel

Op de Cursus Plantenecologie hebben studenten tussen 1995 en 1997 enthousiast
data verzameld over de sex-ratio van Asperge, Brandnetel, Heggerank en Kruipwilg.
Die gegevens gebruik ik hierbij graag. Ze onderzochten hierbij ook of er verschil in
conditie is tussen mannelijke en vrouwelijke planten van een soort. Bij Asperge werden het aantal stengels en de maximale lengte van de stengel geteld. Bij
Heggerank werden het aantal uitlopers en weer de maximale lengte geteld.
Kruipwilg en Brandnetel vormen vegetatieve uitlopers waarbij het moeilijk is de
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individuen uit elkaar te houden. Dit werd zo goed mogelijk gedaan op grond van
morfologische kenmerken. Tweehuizige planten zijn hierin extreem variabel, maar
zulke variatie valt pas op als je dagenlang individuen van één soort gaat turven! Bij
Kruipwilg werd verder arbitrair vastgesteld dat struikjes die verder dan 1.5 meter
uiteen liggen verschillende individuen zijn. Herbivorie werd geschat op een manier
die toegesneden was op de soort. Bij Asperge werd gescoord of de planten eieren
bevatten van het Aspergehaantje. Bij Kruipwilg werden zogenaamde rozetgallen
geteld ('wilgeroosjes', Weeda e.a. 1985). Bij Brandnetel en Heggerank werd de mate
van herbivorie geschat uit het weggegeten bladoppervlak.

—

Sex-ratio in de zaden

Het is, bij de door ons gekozen soorten, niet mogelijk om de sexe van de zaden of
kiemplanten vast te stellen. Ook is er (nog) geen moleculaire marker voor het sexen
van planten beschikbaar De sex-ratio in de zaden moet je dus vaststellen door de
zaden te laten kiemen en onder goede omstandigheden in het lab op te kweken
tot ze bloeien.
Bij Brandnetel hebben we 60 zaden per moederplant (in totaal 8 moeders)
opgekweekt. Zo'n zaadmonster van één vrouwelijke plant noemen we een 'familie',
de zaden hebben immers allemaal dezelfde moeder en ze zullen deels dezelfde
vader hebben. Binnen twee maanden bloeide het merendeel van de planten in het
lab. Van dat deel was 52.5% van de planten vrouwelijk. Dit getal wijkt niet significant af van 50%. Er waren echter wel verschillen tussen de families. Je verwacht dat
in elke familie 30 van de 60 planten zich t o t een vrouwelijke plant ontwikkelen met
wat variatie door toeval waardoor je niet elke keer precies op 30 dochters uitkomt.
Het percentage dochters in de 8 families lag tussen de 31 en 70%. Uit een zogenaamde Chi-kwadraat toets bleek dat deze variatie is te groot was om door toeval
te verklaren. Voor Heggerank hebben we geen zaden opgekweekt. Correns (1907)
deed in het begin van deze eeuw echter onderzoek naar het mechanisme van sex
determinatie bij deze soort. Van de 67 kiemplanten die hij in zijn tuin opkweekte,
bloeiden er 41 in het eerste jaar Er waren 21 mannen en 20 vrouwen. Voor
Kruipwilg kweekten we ook geen zaden op t o t volwassen planten (dit staat nog
wel op het programma). Voor veel wilgensoorten is uit de literatuur bekend dat ze
een overvloed aan dochters produceren (Alström-Rapaport 1997). Uit de commerciële
aspergeteelt is bekend dat de sex-ratio van zaden ongeveer 50% is. Het is hier van
belang om mannen en vrouwen vroeg te scheiden, want we eten alleen de jonge
scheuten van de mannelijke planten!

—

Sex-ratio in het veld

Bij de Asperge, Brandnetel en Heggerank wijkt de sex ratio niet significant van 1 af.
Bij Wilg is er, in tegenstelling tot bij de Duindoorn, een overschot aan vrouwelijke
planten in de populatie.
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Tabel 1. De sex ratio in populaties
planten

werden in Juni en juli

van een aantal tweehuizige

planten

Ratio 3/9

Aantal getelde planten

Asperge

0.926

258

Brandnetel

0.931

195

Heggerank

0.911

151

Wilg

0.509

246

in sterfte

De

bloeiende

geteld.

Soort

Verschillen
planten

in Meijendel.

en herbivorie

tussen mannelijke

en

vrouwelijke

Bij wilg bedekte een vrouwelijk individu gemiddeld meer dan twee keer zoveel
oppervlakte als een mannelijk individu (5.25 t.o.v. 2.53 m'). Dit verschil werd vooral
veroorzaakt door enkele zeer grote vrouwelijke struwelen. Gemiddeld waren de
vrouwen ook iets hoger (108 cm t.o.v. 98 cm). Bij de andere soorten waren er geen
significante verschillen in grootte tussen de sexen.
Vrouwelijke wilgen bevatten minder gallen (standaardfout tussen haakjes):
7.0(0.7) per 10 takken, t.o.v. 10.1(1.0). Bij de andere soorten waren er geen significante verschillen in de mate van herbivorie tussen de twee sexen.

Vind je de hoogste

sex ratio

op de minst geschikte

groeiplaats?

Verschillende gebieden werden onderscheiden en per gebied werd een sex ratio
(<?/9) berekend, alsook een maat voor geschiktheid van de standplaats en de mate
van herbivorie. Zoals boven al vermeld werd hiervoor een gemiddelde waarde van
een variabele (bijv. de hoogte) voor een vrouwelijke plant in een gebied opgeteld
bij de gemiddelde waarde voor een mannelijke plant. Hoewel het om weinig gegevens gaat lijkt het er voor Brandnetel, Heggerank en Wilg op dat sex ratio { i l 9 )
per plek toeneemt naarmate de groeiomstandigheden geschikter worden. Dit suggereert dat de sterfte onder mannelijke planten groter is dan onder vrouwelijke
planten in een stressvol milieu. Het is tegengesteld aan onze uitgangshypothese
(Fig.1). Met herbivorie is er geen enkele significante relatie.
Tabel 2. Correlatie tussen de sex ratio en verschillende mate voor de geschiktheid van de groeiplaats

Rangcorrelatie 319 per plek met gebiedsgemiddelde van:
Grootte (hoogte)
Asperge

-0.40

Brandnetel

0.90

Heggerank

-0.28

Wilg

0.76*

Uitlopers

Herbivorie

Aantal plekken:

-1.0

0.2

4

0.80

O

5

0.86*

0.18

7

-0.40**

-0.57

8

* significante correlatie, P<0.05
** Op oppervlakte gebaseerd
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Conclusies
Alleen bij wilg wijkt de sex-ratio af van 1 en is er een vrouwenoverschot.
Literatuurgegevens suggereren dat de sex-ratio in de zaden bij wilg al scheef is.
Wellicht wordt dit versterkt doordat de overleving van vrouwtjes hoger is dan van
mannetjes. In ieder geval bedekt één vrouwelijk individu een groter oppervlak, is ze
iets hoger dan een mannelijk individu en heeft ze minder last van herbivorie. Bij de
andere soorten is gemiddeld de sex-ratio in de zaden 50% en deze verhouding
komt weer terug bij de volwassen planten. Er zijn geen aanwijzingen dat vrouwelijke planten slechter overleven dan mannen, slechter scoren wat betreft de vitaliteitskenmerken of wat betreft vraat.
Waarom is de sex-ratio in zaden 1 en niet veel lager (meer dochters dan
zonen), conform de modelvoorspellingen? De modellen kunnen er natuurlijk naast
zitten. De aannamen van een aantal modellen zullen we nog eens goed tegen het
licht houden, 't Is ook mogelijk dat de modelvoorspelling correct is maar dat de
planten zich niet 'optimaal' gedragen. Een XX-XY systeem produceert gemiddeld
altijd 50% zonen en 50% dochters. Is het wel mogelijk voor een plant om selectief
de mannelijke embryo's te aborteren? Het lijkt dat sommige planten dit wel kunnen, gezien onze Brandnetelgegevens. Sommige families weken immers af van een
sex-ratio van 1 in de zaden. Meer studie is echter nodig. Uit een selectieëxperiment
bij Brandnetel zal moeten blijken of je kunt selecteren op planten die vrijwel alleen
dochters en planten die vrijwel alleen zonen produceren. Ook is het beeld dat we
nu hebben nog gebaseerd op een beperkt aantal soorten. Zoals we al noemden
hebben volwassen Duindoorn struwelen een sex-ratio die groter dan één is (meer
mannen dan vrouwen). Andere interessante tweehuizigen in Meijendel zijn o.a. de
populieren (volgens de literatuur een mannenoverschot omdat de mannelijk planten veel beter groeien en overleven Almström-Rapaport 1997), Hop, de Tweehuizige
Zegge en de Dagkoekoeksbloem. Hier willen we in de toekomst aandacht ook aan
besteden, dus als u interessante waarnemingen omtrent de sex-ratio van deze soorten heeft zijn we daar zeker in geïnteresseerd.
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