Hippophae

rhamnoldes

Een g r a d i ë n t in de s e x - r a t i o v a n
d u i n d o o r n s v a n de kust n a a r de
binnenduinen
Eddy van der Meijden, Agnes van Zoelen, Ger Kusters, Mirka Macel en Tom J. de Jong.
Instituut voor Evolutionaire en Ecologische Wetenschappen.
Universiteit Leiden. Postbus 9516, 2300 RA Leiden.

Inleiding
Heeft u er ooit bij stilgestaan dat er bij veel soorten dieren en planten evenveel
mannetjes als vrouwtjes voorkomen? U gaat er waarschijnlijk van uit dat zoiets
normaal is. De verhouding van het aantal mannen tot het aantal vrouwen, de
zogenoemde sex-ratio, is bij de mens ongeveer 1:1. Er worden ongeveer evenveel
jongens als meisjes geboren. Niemand zal daar wakker van liggen. Het past in ons
denken dat een 'samenlevingsverband', een gezin, gemiddeld bestaat uit een man
en een vrouw, en hun kinderen. We staan er dus ook niet bij stil dat er bij veel
andere dieren die niet in gezinsverband leven ook een sex-ratio van ongeveer 1:1
voorkomt. Planten hebben al helemaal niets dat op een gezinsverband lijkt. De
meeste plantensoorten (ongeveer 72%) zijn overigens hermafrodiet. Dat wil zeggen
dat een individu zowel mannelijke als vrouwelijke reproductieorganen bezit. Toch
zijn er onder de planten die wel gescheiden sexen hebben (de zogenoemde tweehuizige planten, 4% van het plantenrijk) heel wat soorten die ook een sex-ratio van
ongeveer 1 hebben (zie onder meer het artikel van Tom de Jong in Holland's
Duinen 32 (1998)). Dat is bijzonder verwonderlijk omdat één mannetje in principe in
staat is om duizend, misschien wel tienduizend of honderdduizend of meer dan een
miljoen eicellen te bevruchten.
Die 1 op 1 verhouding is overigens geen regel. Op het moment van bevruchting
komen er zelfs bij de mens aanzienlijk meer 'mannetjes' voor dan 'vrouwtjes'. De
sterfte onder de mannelijke embryo's is echter hoger zodat op het moment van
geboorte de sex-ratio ongeveer op 1:1 ligt (Trivers 1985). Bas van Leeuwen (1987)
vond in zijn onderzoek aan de Akkerdistel in Meijendel zeer 'scheve' sex-ratio's.
In de grootste populatie die hij bestudeerde vond hij slechts 5 mannelijke planten
op 506 vrouwelijke planten!
Wat zit daar achter? Zoals bij alle evolutionaire processen spelen kosten en baten
de hoofdrol. Stel dat het evenveel kost om een zoon of een dochter te produceren.
Stel bovendien dat paring strikt volgens het toeval plaatsvindt, dat wil zeggen dat
elk mannetje een even grote kans heeft met elk individueel vrouwtje te paren.
Onder die voorwaarden (plus nog een hele reeks, zie Charnov & Buil 1988) is het
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voordelig om, als ouder, meer mannetjes te produceren indien de sex-ratio onder
de 1 komt en meer vrouwtjes indien die ratio boven de 1 komt. Als er verhoudingsgewijs veel vrouwtjes zijn, maakt een extra mannetje meer kans om de erfelijke
eigenschappen naar de volgende generatie over te dragen. Omgekeerd, als er veel
mannetjes zijn maakt een extra vrouwtje meer kans om haar nageslacht in de volgende generatie te krijgen. Terugkoppelingsmechanismen (feedback mechanisms)
hebben dus tot gevolg dat er in de populatie een sex-ratio van 1 gehandhaafd
blijft. Het is helemaal niet van belang of er een gezinsverband voorkomt of dat we
met monogame organismen te maken hebben. Het is al evenmin van belang dat bij
veel organismen (waaronder de mens) zogenoemde sexchromosomen voorkomen.
Vrouwtjes bezitten (meestal) twee X chromosomen, mannetjes één X en één Y-chromosoom. Elk X-chromosoom van de moeder kan, bij bevruchting van de eicel waarin het zit, gezelschap krijgen van öf een X-chromosoom öf een Y-chromosoom van
de vader. In het eerste geval wordt dat dus een dochter (XX), in het tweede geval
een zoon (XY). Op het eerste gezicht wijst dit in de richting van een mechanisme
waardoor er altijd evenveel dochters als zonen worden geboren. Dat hoeft echter
niet. Misschien zwemmen bij dieren spermacellen met een X-chromosoom wel sneller dan cellen met een Y-chromosoom, waardoor ze sneller een eicel bevruchten.
Misschien is er bij planten wel verschil tussen het pollen met een Y en met een Xchromosoom wat betreft het tijdstip van kieming op de stempel of de snelheid
waarmee de pollenbuis naar een eicel groeit. Misschien is de overlevingskans van
eicellen van verschillende sexe wel verschillend. Bij de meeste dieren is er geen of
maar zeer weinig variatie. Hoewel je zou verwachten dat door selectie elke willekeurige sex-ratio die voor het ouderindividu het voordeligst is (dat wil zeggen de
meeste nakomelingen in volgende generatie oplevert) wordt uitgeselecteerd, is er
bij de meeste dieren geen of maar heel weinig variatie (sex-ratio's variëren van 0,98
tot 1,02).
Nu zijn er nogal wat diersoorten waarbij maar een paar mannetjes 'aan de bak'
komen. Een succesvol mannetjeshert kan er een hele harem op na houden en bij al
die vrouwtjes nakomelingen krijgen. Andere mannetjes daarentegen zijn in het
geheel niet succesvol. Toch zal in zo'n situatie een sex-ratio van 1:1 worden uitgeselecteerd. Immers, het feit dat sommige mannetjes veel nakomelingen krijgen op
een bepaald moment in hun leven wil nog niet zeggen dat niet alle mannetjes
dezelfde kans hebben op nageslacht. Een mannetje dat toevallig succesvol is in het
bemachtigen van een harem kan ook op veel nakomelingen rekenen. Een rekenvoorbeeld: stel een mannetje heeft een kans van slechts 1 op 10 om een harem te
bemachtigen, maar als dat lukt levert dat wel 10 nakomelingen op (kans op een
nakomeling = 1/10 x 10 = 1). Die kans is gelijk aan de kans op nakomelingen bij
paarvorming met als resultaat één jong ( 1 x 1 = 1).
Er wordt echter lang niet altijd voldaan aan de voorwaarde dat de kans een partner
te vinden voor elk individu even groot is. Als dat niet het geval is kan het voordelig
zijn om meer dochters te produceren. Soms is ook de productie van één van de
sexen duurder. Dan kun je beter meer van de 'goedkopere' sexe produceren. (Wie
zich voor dit type evolutionaire 'spelletjes' interesseert - zoals: wanneer is samen34

werking voordelig? of, hoe lang moet je op een bepaalde plaats voedsel zoeken? moet Karl Sigmund's (1993) boekje over 'Games of Life' maar eens lezen.)
In dit artikel bespreken we de resultaten van twee doctoraal scripties over de duindoorn in Meijendel voor zover die te maken hebben met de sex-ratio van deze
struik (van Zoelen & Kusters 1978; Berggren & Macel 1995). Dit blijkt zo'n soort te
zijn met een scheve sex-ratio. Zeer onverwacht is die sex-ratio nogal variabel: er
blijkt een gradiënt aanwezig van zee naar binnenduinen. We doen een aantal
suggesties om die gradiënt in sex-ratio te verklaren. Experimenteel onderzoek om
uitsluitsel te krijgen is overigens nog in volle gang.

—

De Duindoorn

De duindoorn staat bekend als een meerjarige tweehuizige windbestoven struik die
bij ons haar hoofdverspreiding vindt in de duinen. Het is een soort van kustgebieden
(Frankrijk, België, Nederland, Duitsland, Polen, Denemarken, Finland, Noorwegen
en Zweden) en alpiene streken (een zone die zich uitstrekt van Spanje tot in China).
In enkele zeldzame gevallen zijn planten waargenomen die naast mannelijke bloemen ook bloemen met zowel meeldraden als stempels bezitten en dus hermafrodiet
zijn. De Figuren 1 en 2 laten de mannelijke en vrouwelijke bloemen zien. Die zijn
nogal onopvallend. Dit in tegenstelling tot de fel oranje-gekleurde bessen waarmee
de vrouwtjes-duindoorns vanaf augustus tot diep in de winter lijken te adverteren
om vogels aan te trekken voor consumptie en transport. Ondanks de reusachtige

Figuur 1. Mannelijke duindoornbloemen. Bruingekleurde kleine min of meer ronde structuren in
groepjes de oksels van de zich ontwikkelde bladeren (foto R.van der Meijden).
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Figuur 2. Vrouwelijke duindoornbloemen,
herkenbaar aan de enigszins gekromde
stijl (goed zichtbaar in het vierde bladrozet van boven) (foto R. van der Meijden).

ver-uitstekende

aantallen bessen leidt deze krachtsinspanning slechts tot een bescheiden aantal
kiemplanten. Verreweg de meeste reproductie gaat via vegetatieve uitlopers. Dat
geldt zowel voor de vrouwelijke als voor de mannelijke planten. Dit leidt tot grote
aaneengesloten duindoornstruwelen (van dezelfde sexe) waarbij de individuele
struiken ondergronds met elkaar zijn verbonden. Een uitgebreide biologische
beschrijving is te vinden in Weeda (1987). In de duinen strekt het verspreidingsgebied
zich uit van het topje van de zeeduinen tot ver landinwaarts in de binnenduinen.
Verder van zee af valt het soms op dat de struik over forse gebieden afsterft.
Onderzoek van Zoon (1995) maakt waarschijnlijk dat parasitaire aaltjes hiervoor
verantwoordelijk zijn.

—

De gradiënt in sex-ratio

In hun onderzoek naar de ecologie van de duindoorn bemonsterden Van Zoelen en
Kusters (1976) een raai van ca. 2500m lengte met een breedte van lOOm. Deze raai
stond ongeveer loodrecht op de kustlijn en liep vanaf de zeeduinen tot in de
Bierlap en volgde hierbij de zogenoemde Klipweg. Binnen dit proefgebied werden
struwelen (en losstaande struiken) onderzocht die zich volledig binnen de lOOm
breedte-zone bevonden. Bovendien werden slechts die struwelen geselecteerd die
'enkelvoudig' waren, dwz. dat er zich geen spruiten (losse struiken) van verschillende sexe in bevonden. Volgens de definitie die zij hanteerden is een struweel een
aaneengesloten groep van struiken van dezelfde sexe waarvan mag worden aange36

nomen dat ze tot hetzelfde genetische individu (genotype) behoren. Van elk struweel werd naast de sexe (onder meer) het oppervlak bepaald. De aantallen struwelen per sexe en de sex-ratio worden in tabel 1. vermeld voor drie deelgebieden van
de raai: kust-, midden- en binnenduin. In tabel 2. worden de oppervlakken die
door mannelijke en vrouwelijke duindoornstruwelen worden bedekt vermeld, evenals het gemiddelde oppervlak per struweel. Omdat slechts bovengrondse waarnemingen zijn verricht aan deze struwelen is het natuurlijk niet volledig uit te sluiten
dat sommige struwelen ondergrondse verbindingen met elkaar hebben en dus
eigenlijk als één genetisch individu (kloon) zouden moeten worden opgevat. Om
dat met zekerheid te kunnen vaststellen zouden Van Zoelen en Kusters het hele
gebied op de schop hebben moeten nemen. Tegenwoordig is DNA-onderzoek de
ideale methode om de identiteit van struiken, en dus de grenzen van een struweel,
vast te stellen.

Tabel 1. Sexe en sex-ratio van duindoornstruwelen in drie duinzones in Meijendel.

aantal duindoornstruwelen

sexratio
(?/$

kustduin

39

25

0,64

middenduin

39

71

1,82

binnenduin

15

83

5,53

Totaal

93

179

1,92

Tabel 1. laat zien dat er zeer duidelijke verschillen zijn in het voorkomen van mannelijke en vrouwelijke duindoorns {x2 = 35,9, p<0.001). Er is een toename te zien in
sex-ratio van kust naar binnenduin. Waar ligt dat aan? Om deze scheve sex-ratio
van de duindoorn en de ruimtelijke gradiënt te verklaren stelden Berggren en
Macel (1995) drie belangrijke vragen:
1. Is de scheve sex-ratio al aanwezig in het zaad-kiemplantstadium? In dat geval
hebben de ouders kennelijk invloed op de sex-ratio. Dat kan onder andere gebeuren door zogenoemde selectieve abortie van zaden of doordat sommige pollenkorrels succesvoller zijn dan andere en dat dit verschil gekoppeld is aan de sexe van het
pollen. Het is echter niet uitgesloten dat we te maken hebben met een 'keurige' 1:1
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verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke zaden die later verdwijnt. Vandaar de
tweede en de derde vraag.
2. Kan de duindoorn van sex veranderen tijdens de levensloop? Verandering van
sexe kan inderdaad optreden. Zowel extreme stressfactoren als heel gunstige
groeiomstandigheden kunnen planten aanzetten tot sexewisseling (Charnov, 1982).
3. Wordt de scheve sex-ratio en de sex-ratiogradiënt bij de duindoorn veroorzaakt
door lokale verschillen in sterfte? Het is niet onmogelijk dat we starten met een 1:1
ratio tussen mannelijke en vrouwelijke planten maar dat vervolgens omgevingsomstandigheden leiden tot differentiële sterfte. Het is wel spannend om dan te analyseren wat en precies gebeurt en wanneer, in welk ontwikkelingsstadium.
Deze vragen kunnen nog lang niet volledig worden beantwoord. Uit de antwoorden blijkt bovendien dat voor dit soort werk uithoudingsvermogen heel belangrijk
is. Om de eerste vraag te beantwoorden zou je bijvoorbeeld zaden kunnen laten
kiemen en vervolgens bij de jonge planten vaststellen of ze vrouwelijk of mannelijk
zijn. Een probleem is dan wel dat je tenminste vijf jaar moet wachten voordat ze
bloemen produceren en je de sexe kunt vaststellen. Om dat te ondervangen is
geprobeerd om een methode te ontwikkelen om via DNA-analyse veel sneller de
sexe te kunnen vaststellen. Hiertoe werd de zogenoemde RAPD-methode toegepast
op buikmonsters van mannelijke en vrouwelijke struiken. Helaas leverde dit niet het
gewenste resultaat op. Hoewel een Finse groep hier inmiddels wel in geslaagd is
voor één bepaalde kruising (Persson & Nybom, 1998) weten we nog steeds het antwoord op vraag 1 niet.
Om vraag 2 te beantwoorden was de uitgangssituatie aanzienlijk gunstiger. Immers
Van Zoelen en Kusters hadden al in 1978 de duindoornstruwelen in een transect in
de duinen in kaart gebracht. Om na te gaan of duindoorns van sexe veranderen
was het alleen maar nodig om dat transect nog eens door te lopen met de oude
kaart in de hand. Bij de 40 'oude' struwelen die werden opgespoord (21 mannelijke
en 19 vrouwelijke) werd geen enkel geval van sexewisseling gesignaleerd in 1995.
Voor het beantwoorden van vraag 3 zijn nauwkeurige en daardoor tijdrovende
experimenten vereist om de overleving van (kiem)planten gedurende vele jaren te
analyseren. Dergelijke informatie is niet beschikbaar. Toch kunnen we er wel iets
over zeggen. Van Zoelen en Kusters (1978) hebben namelijk de oppervlakten gemeten van struwelen in de verschillende duinzones (Tabel 2). Daaruit kan redelijk worden geschat wat het relatieve succes van mannetjes en vrouwtjesduindoorns in de
verschillende zones is. Zowel de mannelijk als de vrouwelijke struwelen laten een
betere vegetatieve groei zien in de zee- en middenduinen dan in de binnenduinen.
Informatie over betere overlevingskansen voor mannelijke of vrouwelijk planten
kan niet aan deze tabel worden ontleend.
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Tabel 2. Oppervlak (m') bedekt door vrouwelijke en mannelijke duindoornstruwelen in drie
duinzones in Meijendel.

kustduin

totaal

totaal bedekt oppervlak

gem. oppervlak

oppervlak

$

per $

bodem

struweel (%)

<?

per S

struweel

55.220

4.002 (7,2)

7.013 (12,7)

102,6

280,5

middenduin

135.971

6.424 (4,7)

14.904 (11,0)

164,8

210,0

binnenduin

39.203

0.627 (2,1)

2.705 (6,9)

41,8

32,5

128,5

137,6

Totaal

230.394

11.953

24.622

Tabel 3. laat echter zien dat de verschillen in groeisucces tussen de drie duinzones
parallel lopen met de verschillen in sterfte (gemeten aan de aanwezigheid van
dood duindoornstruweel). Hierbij doet zich een interessant verschil voor tussen
vrouwelijke en mannelijke planten. Beide sexen bedekken over de gradiënt van
zee- naar binnenduinen minder oppervlak (Tabel 2). Bij de vrouwelijke planten is
deze reductie sterker dan bij de mannelijke (7,2 naar 2,1% tegen 12,7 naar 6,9%).

Tabel 3. Oppervlak (m^) bedekt door levend en door afgestorven duindoornstruweel in drie duinzones in Meijendel.

kustduin

totaal

totaal bedekt oppervlak

bodemoppervlak

levend struweel

dood struweel (%)

55.220

12.658

258 (2.04)

middenduin

135.971

23.526

1.144 (4,86)

binnenduin

39.203

3.907

230.394

40.091

Totaal

437 (11,19)

1.839 (4,59)
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De reductie in het gemiddeld oppervlak van een vrouwelijk struweel is echter aanzienlijk minder dan van een mannelijk struweel (102,6 naar 41,8m^ tegen 280,5 naar
32,5m^). Wij denken dat dit verklaard wordt doordat er onder de vrouwelijke struwelen een hogere sterfte optreedt dan onder de mannelijke. Dit verschil zou er toe
leiden dat verhoudingsgewijs meer van kleinere vrouwelijke struwelen verdwijnen.
Cijfermatig heeft dit dan gevolg dat de overlevende vrouwelijke struwelen gemiddeld groter zijn dan de mannelijke struwelen, waar minder van de kleintjes sterven.
We vermoeden dat deze verhoudingsgewijze hogere sterfte van vrouwtjes samenhangt met hun besproductie. Tabel 4. laat zien dat naarmate vrouwelijke struiken
verder van zee af groeien, hun besproductie toeneemt. In het voorjaar is de conditie
van vrouwtjes die veel bessen produceren vaak slecht t.o.v. mannetjes. Vrouwelijke
planten hebben het ongetwijfeld 'zwaarder' doordat ze na de bestuiving in april
tot in oktober bezig zijn met de vorming van bessen. Mannetjes laten hun stuifmeel
los in april en kunnen vervolgens hun energie aanwenden voor vegetatieve groei.

Tabel 4. De besproductie van vruchtdragende struiken van de duindoorn in 1976 in drie duinzones
in Meijendel.

aantal bemonsterde
vrouwelijke struiken

gemiddeld aantal
bessen per struik

kustduin

589

261,5

middenduin

841

446,0

binnenduin

2.028

715,4

Discussie
De populatie van volwassen duindoorns laat een gradiënt zien in de sex-ratio.
Dicht bij zee komen verhoudingsgewijs meer vrouwelijke planten voor, terwijl meer
in het binnenland mannelijke duindoorns overheersen. Over het totale gebied
bezien komen ongeveer twee maal zoveel mannelijke als vrouwelijke struwelen
voor. In de kust- en middenduinen is de omvang van mannelijke struwelen aanzienlijk groter dan van de vrouwelijke. Aangezien we nog niet weten of tijdens de zaadkiemplantfase de verhouding gemiddeld gelijk is aan een 1:1 ratio tussen vrouwtjes
en mannetjes of daar van afwijkt, kunnen we nog geen uitsluitsel geven over het
proces dat leidt tot de gevonden gradiënt. De enorme productie aan bessen die
vrouwelijke duindoorns laten zien, wekt op zijn minst de suggestie dat veel meer
energie wordt geïnvesteerd in reproductie dan dat bij mannelijke planten het geval
is. Dat zou de overlevingskansen kunnen reduceren. In combinatie met een toene40

mende concurrentie met andere soorten verder landinwaarts en met een hogere
predatiedruk landinwaarts door aaltjes in het wortelmilieu (Zoon, 1995) zou dat
ook kunnen verklaren waarom vrouwelijke planten daar verhoudingsgewijs minder
voorkomen. Harde gegevens daarover ontbreken echter voorlopig.
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