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REDAKTIONEEL
De Stichting Duinbehoud bestaat 15 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum werd op 7 november
een symposium georganiseerd met als thema "Het dier als duinbeheerder - van kniptor tot konik".
Met name de bijdrage van Erik Wanders trok de aandacht. Hij bekritiseerde het menselijk
ingrijpen in de duinen en pleitte voor herintroductie van dieren die van oudsher deel hebben
uitgemaakt van het duin-ecosysteem. Een thema-nummer van het tijdschrift "Duin" zal aan
duindieren worden gewijd. Wij wensen de jubilerende stichting een succesvolle toekomst toe!
Op 2 oktober werd het "Steunpunt Duinonderzoek" officieel geopend door Ir. J. Hieter en
Prof Dr. K. Bakker. Dit bij de Klip liggende gebouw zal in de wandeling wel de naam "veldlab"
krijgen. De komende generaties van duinonderzoekers kunnen gebruik maken van een
voortreffelijk uitgerust pied i terre bij hun onderzoekingen in-en-van Meijendel.
Het eerstvolgende nummer van Meijendel-Mededelingen draagt het volgnummer 25. Wij
willen dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op zaterdag 3 april 1993 wordt in Leiden een
speciale Meijendel-dag georganiseerd met als thema "Maken natuurbeheerders optimaal gebruik
van natuuronderzoek?"
Artikelen voor de volgende aflevering kunnen worden ingezonden tot 1 februari 1993.
Toekomstig auteurs wordt vriendelijk doch dringend verzocht de aanwijzingen op de achterkaft te
bekijken. Uiteraard zijn ook beschrijvingen van interessante waarnemingen en opinies welkom.
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PADDESTOELEN BIJ DE BUREN
Reitze S. ten Cate. Paddestoelen Werkgroep Wassenaarse Parken. Burchtlaan 9, 2242 GH
Wassenaar.
De buren van Meijendel: dat zijn de Wassenaarse parken Voorlinden en Duinrell, de Haagsche
Golf en Countryclub en even verder Rust & Vreugd, de Wittenburg, Clingendael en de Horsten.
We spreken nu maar niet over de particuliere landgoederen zoals Duinauwe en wat verder weg
Langenhorst. In het kader van dit artikel zullen we het ook niet over Duinrell hebben.
De Paddestoelen Werkgroep Wassenaarse Parken heeft de laatste jaren in alle bovengenoemde
parken behalve Duinrell de fungi-flora geïnventariseerd en daarover regelmatig gepubliceerd
(ten Cate 1989, van Haren-Siebenga en ten Cate 1990, ten Cate en Ligtenberg 1991, ten Cate
1992). Alle gegevens zijn ingebracht bij het Paddestoelen-inventarisatieprojekt van het RIN in
Arnhem.
Ook van Meijendel en speciaal van de Kijfhoek hebben we in de herfst van 1991 gegevens
verzameld (ten Cate 1992) maar wij hopen hierop in de loop van 1992 nog terug te komen,
wanneer we ook over de "oude" gegevens van Meijendel beschikken. Momenteel zijn wij bezig
deze oude gegevens die teruggaan tot 1925 (Boetje-van Ruyven 1925, 1935; Fungus, nr.1 t/m 28)
op de computer in te brengen waarna we die gegevens hopen te vergelijken met onze gegevens
van 1991/1992 en die van NMV-excursies gedurende de laatste jaren (Jalink e.a., nog niet
gepubliceerd).
In dit artikel zullen wij ons beperken tot de parken Rust & Vreugd, Clingendael, de Horsten,
Voorlinden en het terrein van de Haagsche Golf en Countryclub.
In Tabel 1 zijn de aantallen soorten vermeld die in 1991 in de verschillende parken zijn
gevonden met daarnaast (telkens in de tweede kolom) het aantal soorten dat voor het eerst in 1991
werd gevonden. Dit waren in totaal 751 soorten, waarvan 163 (22%) nooit eerder in deze parken
werden aangetroffen. Bij het lezen van deze tabel moet men wel bedenken, dat sommige soorten
in meer dan één park werden aangetroffen.
Het totaal in de parken gevonden aantal soorten sinds 1965 bedraagt exclusief de nieuwe
vondsten in de Kijfhoek 820, inclusief dit terrein 846. Rust «fe Vreugd, Clingendael en de Horsten
zijn binnenduin-parken en we verwachten dan ook dat er verschillen merkbaar zullen zijn met
Meijendel. Maar ook met Voorlinden dat op de grens tussen de oude en de nieuwe duinen ligt is
al verschil merkbaar.
Dit verschil manifesteert zich bv. bij de Gasteromyceten, waarvan sommige soorten vooral in
de "nieuwe"duinen werden gevonden. In Tabel 2 staan de 30 Gasteromycetes aangegeven die in
de loop der jaren in de Wassenaarse parken zijn aangetroffen. Uiteraard speelt de intensiteit
waarmee is gezocht hierbij ook een belangrijke rol. Zo zijn in Rust & Vreugd in 1989 en 1990
aanzienlijk meer excursies gehouden dan in de andere parken.
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Tabel 1. Totaal aantal (tot.) en nieuw in 1991 (n) geobserveerde paddestoelen in de Wassenaarse
parken.
Agaricales Gasteromycetes
tot n

tot n

l.Rust & Vreugd

92 11

5 .

2. Clingendael

141 37

8

1

3. Horsten

102 9

6

4. Voorl inden

11 1

5.Golf

70 27

Alle parken

416 85

Aphyllophorales
tot n

Ascomycetes
tot

n

Myxomy- Overige
cetes
tot n

%n
in '91

tot n

47 5

30

10

8

5

5 2

18

40

12

12

5

4

3

27

-

61 14
33 1

30

6

4

1

1

10

2

1

11 1

8

1

1

-

3
1

1

18

3

1

8 3
160 24

4

4

-

-

1 -

41

14 7

22

24 3

112 33

25 11

Fig.l. Tulostoma (Gesteelde stuifbal) komt bijna uitsluitend in het duingebied voor en is zowel in
Voorlinden als in Meijendel gevonden. A. Tulostomaflmbriatum(Ruwstelige stuifbal), B
T.brumale (Gesteelde stuifbal), C. Geastrum triplex (Gekraagde Aardster). Uit: R.A. Maas
Geesteranus "Gasteromyceten in Nederland".
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Tabel 2. Voorkomen van Gasteromycetes in de Wassenaarse parken: 1. Rust&Vreugd, 2.
Voorlinden, 3. Clingendael, 4. Horsten en 5. De Golf. De soorten zonder X zijn in andere
Wassenaarse parken aangetroffen.
1
Bovista colorata
Bovista plumbea. Loodgrijze bovist
x
Bovista polymorpha. Melige bovist
Bovista pussila. Kleine bovist
x
Calvatia excipuliformis
x
X
Calvatia utriformis
Crucibulum laeve. Geel nestzwanunetje
x X
X
Cyathus olla. Bleek nestzwammetje
Cyathus striatus. Gestreept nestzwammetje
Geastrumflmbriatum,Gewimperde aardster
X
Geastrum nanum. Heide aardster
X
Geastrum saccatum, Viltige aardster
Geastrum striatum. Baretaardster
X
Geastrum triplex, Gekraagde aardster
x X
Langermannia gigantea, Reuzenbovist
Lycoperdon foetidum, Zwartwordende stuifzwam
Lycoperdon molle, Zachtstekelige stuifzwam
X
Lycoperdon perlatum, Parelstuifzwam
x
X
Lycoperdon pyriforme. Peervormige stuifzwam x X
Mutinus caninus. Kleine stinkzwam
x X
Mutinus ravenelli
Phallus impudicus. Grote stinkzwam
x
Scleroderma areolatum. Kleine aardappelbovist x
Scleroderma citrinum, Aardappelbovist
x
Scleroderma verricosum.
Wortelende aardappelbovist
x
Sphaerobolus stellatus. Kogelwerper
x
Tulostoma brumale, Gesteelde stuifbal
X
Tulostorrmflmbriatum,Ruwstelige stuifbal
X
Tulostoma melanocyclum, Donkerstelige stuifbal
Vascella pratense. Afgeplatte stuifzwam
totaal
12
19

X

X

X

X

X
X

X

X

7

8

3

PADDESTOELEN

Maar het aantal van 19 Gasteromycetes in Voorlinden t.o.v. 8 in de Horsten en 7 in Clingendael
doet vermoeden dat in de nieuwe duinen van Meijendel ook aanzienlijk meer Gasteromyceten
worden gevonden dan b.v. in de Horsten.
Waarschijnlijk zijn de omstandigheden op de Golf zodanig dat een vergelijking met Meijendel
wat de Gasteromycetes betreft weinig zinvol zal zijn. Aangezien het Bestuur van de Haagsche
Golf en Countryclub heeft gevraagd ons onderzoek ook in de toekomst voort te zetten verwachten
wij later meer hierover te kunnen melden. Wel troffen wij op de Golf, waar we in 1991 voor het
eerst twee excursies hielden 27 soorten aan die nieuw waren voor de Wassenaarse parken.
Uiteraard niet op de greens, maar in de bosjes tussen de greens en aan de rand van het terrein.
Onze meest interessante vondst betrof de Aleuria splendens (Fig.2,3), die voor het eerst in
Nederland werd aangetroffen en wel vlak bij het hek tussen Meijendel en de Golf. Het is een
familielid van de beter bekende Aleuria aurantia, de Grote oranje bekerzwam. De A.splendens is
iets kleiner en in tegenstelling met de A.aurantia gesteeld. Hij heeft uiteraard geen Nederlandse
naam maar ik zou geneigd zijn hem de Gesteelde oranje bekerzwam te noemen. We zijn
nieuwsgierig of deze ook in Meijendel zal worden gevonden.
Verder vonden we er o.a. de Bruine satijnzwam (Entoloma sericeum, var. sericeum),de
Splijtplaat (Myxomphalia maura), de Zeepzwam (de variëteit Tricholoma saponateum, var. sqiuimosus), een drietal gordijnzwammen, de Jodoformgordijnzwam (Cortinariu obtusus), de Cortinarius subbalaustinus en de Cortinarius raphanoides. De beide laatste gordijnzwammen worden door
Arnolds (1984) als ZZZ omschreven.
Ook de in dit terrein gevonden Entoloma caesiocinctum wordt als ZZ aangeduid. Het
vegetatietype waarin deze zou moeten worden aangetroffen is o.a. grasland op niet of zwakbemest
matig droog zand in de duinen waaraan dit terrein goed voldoet. Een mooie vondst was ook de
Ivoorzwam (Hygrophorus eburnus, ZZZ) en de Zwartwordende wasplaat of Gele kegelzwam
(Hygrocybe conica). Ook twee veldridders die we niet eerder in de parken waren tegengekomen
vonden we op de Golf. Het waren de Grijze veldridderzwam (Melanoleuca cinerascens =M.excissa) en de Melanoleuca arcuata.
In Voorlinden, de andere naaste buur van Meijendel vonden we in 1991 van de Agaricales
o.a. de Grasleemhoed of Geelbruine leemhoed (Agrocybe pediades of A.semiorbicularis), die we
in 1991 ook in Meijendel tegenkwamen. Verder van de Gasteromyceten de Bovista colorata, van
de Aphyllophorales de Witte Vliesschorszwam of Vlierzwam (Hyphoderma sambucï), van de
Ascomycetes de Molllsia aquosa. Het zou te ver voeren hier alle mooie soorten op te noemen die
we in de loop der jaren bij de buren van Meijendel hebben gevonden. Hiervoor verwijs ik naar
Tabel 3 waarin een overzicht wordt gegeven van alle in de bovengenoemde 5 parken gevonden
soorten van (voorzover bekend) 1965 t/m 1991.
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Fg. 2. Aleuria aurantia (boven) en A. splendens (onder). Foto's J.Breitenbach & F.Kranzlin
"Pilze der Schweiz Band 1 Ascomyceten".
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Fig.3. Microscopisch beeld. A: Paraphysen van de Aleuria aurantia, aan de top tot 6 /xm verdikt.
B: Paraphysen van de Aleuria splendens aan de top gekromd, minder verdikt.

De afkortingen achter de soorten in Tabel 3 hebben de volgende betekenis (Arnolds en Jansen
1988):
Basvdiomycetes: ag. Agaricales (plaatjeszwammen), cl. Clavaroide fungi (knots en koraalzwam
men), ga. Gasteromycetes (buikzwammen), he. Hymenoide Heterobasidiomycetes (trilzwammen e.d.), hy. K;c..i:oide fiingi (stekelzwammen), po. Poroide Aphyllophorales (buisjeszwammen excl.boleten), re. Resupinate Aphyllophorales (korstzwammen), va. Aphyllophorales
Homobasidiomycetes (voorzover geen cl.,hy, po.of re.).
Ascomycetes: ia. Inoperculate Ascomyceten, pe. Operculate Ascomyceten.
Ph. Phycomycetes
My. Myxomycetes
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Tabel 3. Totaallijst Wassenaarse parken t/m 1991. Betekenis cijfers: l=Rust en Vreugd,
2=Clingendael, 3=Horsten, 4=Voorlinde, 5=Golfclub, 6=Meijendel, Bierlap en Kijfhoek. De
soorten met cijfer zijn in '91 voor het eerst gesignaleerd in deze terreinen. De soorten die niet met
een cijfer zijn aangegeven zijn eerder in bovengenoemde terreinen geobserveerd.
Agaricus arvensis
Agaricus augustus,
var. augustus
Agaricus bisporus
Agaricus bitorquis
Agaricus campester sl.
Agaricus comtulus
Agaricus cupreo-brunneus
Agaricus macrosporus
Agaricus nivescens
Agaricus radicatus
Agaricus silvaticus sl.
Agaricus silvicola
Agrocybe erebea
Agrocybe pediades
Agrocybe praecox
Agrocybe semiorbicularis
Aleuria aurantica
Aleuria splendens
Alysidium aureum,zie
Oideum aureum
Amanita citrina
Amanita citrina,v.alba
Amanita fulva
Amanita gemmata
Amanita muscaria
Amanita pantherina
Amanita phalloides
Amanita phalloides,v.alba
Amanita rubescens
Amanita spissa
Amanita strobiliformis
Amanita vaginata
Amanita virosa
Anellaria semiovata
Anthracobia melaloma
Antrodia serialis
Antrodia sinuosa
Aphanocladium
Arcyria denudata
Arcyria ferruginea
Arcyria incarnata
Arcyria nutans =

ag
ag

4
5

2
1,2

ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
pe
pe

ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
pe
po
po
hp
my
my
my
my

Arcyria obvelata
Arcyria pomiformis
1
Armillaria bulbosa
Armillaria mellea s.str.
1
Armillaria mellea sl.
Ascocoryne sarcoides
Asterophora lycoperdoides
Asterophora parasitica
Athelia decipiens
Athelia epiphylla
Athelia neuhoffii
Auricularia mesenterica
Auriculariopsis ampla
2
Badhamia utricularis
Basidioradulum radula
Bispora antennata, conid.
stadium Bisporella pallescens
Bisporella citrina
Bisporella palescens
Bisporella sulfiirina
2
Bjerkandera adusta
Bjerkandera fumosa
Blistrum ovalisporus
1
Bolbitius vitellinus
Boletus aestivalis
Boletus calopus
Boletus edulis ss.
Boletus erythropus
Boletus fragrans
3
Boletus impolitus
Boletus luridus
Boletus pinicola
Boletus queletii
Boletus rhodoxantus
Botryobasidium
2
subcoronatus
Bovista colorata
4
Bovista plumbea
Bovista polymorpha
Bovista pusilla
Bulbillomyces farinosus
(conid.stadium)
Bulgaria inquinans

my
my
ag
ag
ag
ia
ag
ag
re
re
re
he
va
my
re
ia
ia
ia
ia
po
po
hp
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
re
ga
ga
ga
ga
re
ia
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Callorina fiisarioides
Calocera cornea
Calocera viscosa
Calocybe carnea
Calocybe gambosa
Calvatia excipuliformis
Calvatia utriformis
Calyptella capula
Camarophyllus niveus
Cantharellus clbarius
Ceraceomyces sublaevis
Ceraceomyces tessulatus
Ceratiomyxa fructiculosa
Ceratosphaeria lampadophora
Ceratostomella ampul lasca
Cerocorticium confluens
Cerrena unicolor
Chalciporus piperatus
Chaetosphaeria callimorpha
Cheilymenia fimicola
Cheilyminia raripila
Chlorosplenium aeruginascens
Chlorosplenium aeruginosum
Chondrostereum purpureum
Chromelosporium carneum
Ciboria batschiana
Clavariadelphus junceus
Clavulina cinerea
Clavulina cristata sl.
Clavulinopsis helveola
Clavulinopsis laeficolor
Clitocybe agrestis
Clitocybe augustissima
Clitocybe candicans
Clitocybe clavipes
Clitocybe costata
Clitocybe dealbata
Clitocybe dicolor
Clitocybe ditopa
Clitocybe fragrans
Clitocybe geotropa
Clitocybe gibba
Clitocybe houghtonii
Clitocybe hydrogramma
Clitocybe marginella
Clitocybe metachroa
Clitocybe obsoleta
Clitocybe odora
Clitocybe phyllophila sl.

ta
he
he
ag
ag
ga
ga
ag
ag
va
re
re
my
ia
ia
re
po

6
6

2,3

ag
ia
pe
pe
ia
ia
re
hp
ia
cl
cl
cl
cl
cl
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag

Clitocybe rivulosa
Clitocybe vibecina
Clltopilus cretatus
Cobrobia granulata
Collybia butyracea
CoUybia cirrhata
Collybia confluens
Collybia cookei
Collybia dryophyla
Collybia fuscopurpurea
Collybia maculata
Collybia peronata
Collybia tuberosa
Coltricia perennis
Comatricha nigra
Coniophora puteana
Conocybe intrusa
Conocybe pubescens
Conocybe tenera
Conocybe rickeniana
Conocybe rickenii
Coprinus atramentarius
Coprinus cinereus =
C.macrorrhizus
Coprinus comatus
Coprinus disseminatus
Coprinus domesticus
Coprinus ellisii
Coprinus hepthemerus
Coprinus lagopus
Coprinus leiocephalus =
C.plicatilis v.microsporus
Coprinus micaceus sl.
Coprinus miser
Coprinus niveus
Coprinus plicatilis sl.
Coprinus plicatilis ss.
Coprinus radians
Coprinus stercorarius
Coprinus sterquilinus
Coprinus xanthothrix
Cordyceps militaris
Cordiceps ophioglossoides
Cortinarius alboviolaceus
Cortinarius decipiens
Cortinarius delibutus
Cortinarius elatior
Cortinarius glandicolor
Cortinarius hemitrichus

2
6

ag
ag
ag
pe
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
po
my
re
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag

2
6
2
6
6

ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ia
ia
ag
ag
ag
ag
ag
ag
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Cortinarius hinnuleus
Cortinarius obtusus
Cortinarius orellanus
Cortinarius paleaceus
Cortinarius raphanoides
Cortinarius rigidus sl.
Cortinarius scutulatus
Cortinarius sertipes
Cortinarius subalastinus
Craterium minutum
Creolophus cirrhatus
Creopus gelatinosus
Crepidotus mollis
Crepidotus pubescens
Crepidotus variabilis
Crepidotus velenorskyi
Crinipellis sfipitaria
Crucibulum laeve
Cudoniella acicularis
Cyathus olla
Cyathus striatus
Cyathycula coronata
Cyathycula cyathoida
Cylindrobasidium evolvens
Cystoderma amianthinum
Cystoderma carcharies
Cystolepiota sistrata
Dacrymyces stillatus
Daedalea quercina
Dasyscyphus niveus
Dasyscyphus sulfureus
Dasyscyphus virgineus
Daedaleopsis confragosa
Datronia mollis
Delicatula integrella
DendrosUlbella prasinula
(conidienstadium van
Claussenomyces prasinulus)
Dermocybe anthracina
Dermocybe cinnamomea sl.
Dermocybe cinnameobadia
Dermocybe semisanguinea
Diatrype bullata
Diatrype disciformis
Diatrype stigma
Diatrypella favacea
Diatrypella quercina
Diatrypella verrucaeformis
Didymium eximium

5
5
6
5

2
6

2
1

2

1

3

Didymium squamulosum
Diplorhinotrichum candidulum
Enerthenema papillatum
Enteridium lycoperdon
Entoloma caesiocinctus
Entoloma clypeatus
Entoloma conferendum
Entoloma formosum
Entoloma nidorosum
Entoloma papillatum
Entoloma porphyrophaeum
Entoloma sarcitulum
var.sarcitulum
Entoloma sericellum
Entoloma sericeum
Entoloma sericeum, var.
sericeum
Entoloma sordidulum
Entoloma speculum
Eutypa acharii
Exidia thuretiana =
Exidia albida
Exidia glandulosa =
Exidia plana
Exidia repanda
Exidia truncata
Fimaria hepafica
Fistulina hepatica
Flanunulina velutipes
Fuligo cinerea
Fuligo septica
Fusidium aeruginosum
Galerina atkinsoniana
Galerina calyptrata
Galerina heterocystis
Galerina hypnorum
Galerina laevis
Galerina marginata
Galerina mniophila
Galerina pumila
Galerina sideroides
Galerina sphagnorum
Galerina stylifera
Galerina unicolor
Galerina vittaeformis
Ganoderma applanatum
Ganoderma australe
Geastrum flmbriatum
Geastrum nanum

ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
my
va
ia
ag
ag
ag
ag
ag
ga
ia
ga
ga
ia
ia
re
ag
ag
ag
he
po
ia
ia
ia
po
po
ag
ia
ag
ag
ag
ag
ia
ia
ia
ia
ia
ia
my

10

5
2

2

3,5

my
hp
my
my
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ia
he
he

2
2

2

6
6
6

he
he
pe
po
ag
my
my
hp
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ag
po
po
ga
ga
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Geastrum saccatum
Geastrum striatum
Geastrum triplex
Gerronema postii
Gloeocystidiellum lactescens
Gloeophyllum sepiarium
Grand inia cineracea
Grandinia(Kneiffiella)
quercina
Grifola frondosa
Gymnopilus penetrans sl.
Gymnopilus penetrans ss
Gymnopilus sapineus
Gynmopilus spectabilis
Gyrodon lividus
Gyroporus castaneus
Gyroporus cyanescens
Hapalopilus rutilans =
Hapalopilus nidulans
Haplotrichium aureum, zie
Oidium aureum
Hebeloma anthracophilum
Hebeloma crustuliniforme sl.
Hebeloma firmus
Hebeloma leucosarx
Hebeloma longicaudum
Hebeloma mesophaeum
Hebeloma pusillum
Hebeloma radicosum
Hebeloma sacchariolens
Hebeloma sinapizans
Hebeloma versipelle
Helvella crispa
Helvella elastica
Helvella lacunosa
Hemimycena cephalotricha
Hemimycena delicatella
Heterobasidion annosum
Hirneola auricula judae
Hyaloscypha hyalina
Hydnellum caeruleum
Hydnellum spongiosipes
Hygrocybe conica ss.
Hygrocybe miniata
Hygrocybe psittacina
Hygrophoropsis aurantiaca
Hygrophorus citrinus is
waarschijnlijk H.ceraceus
Hygrophorus eburnus

2

2

Hymenochaete rubiginosa
Hymenoscyphus fagineus
Hymenoscyphus fructigenus
Hymenoscyphus herbarum
Hymenoscyphus immutabilis
Hymenoscyphus scutula
Hyphoderma puberum
Hyphoderma radula (zie
Basidioradulum radula)
Hyphoderma sambuci =
Lyomyces sambuci
Hyphoderma setigerum
Hypholoma capnoides
Hypholoma fasciculare
Hypholoma marginatum
Hypholoma sublateritium
Hypochnicium bombycinum
Hypocrea aureoviridis
Hypocrea citrina
Hypocrea pulvinata
Hypocrea rufa
Hypochnicium geogenlum
Hypoxylon fragiforme
Hypoxylon fuscum
Hypoxylon multiforme
Hypoxylon rubiginosum
Hypoxylon serpens
Incrutoporia nivea =
Thyromyces semipileata
Inocybe asterospora
Inocybe casimlri
Inocybe dulcamara
Inocybe fastigiata
Inocybe flavella,var.
roseipes
Inocybe gausapatum
Inocybe geophylla w .
Inocybe geophylla,var.
lilicina
Inocybe godeyi
Inocybe griseolilacina
Inocybe hirtella
Inocybe jurana
Inocybe kuehneri
Inocybe lacera
Inocybe lanuginosa ss.
Inocybe lanuginosa sl.
Inocybe maculata
Inocybe oblectabilis
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Inocybe praetervisa
Inocybe pyriodora
Inocybe spendens, var.
phaeoleuca
Inocybe subnudipes
Inocybe terrifera
Inonotus radlatus
Inonotus rheades
Kuehneromyces mutabilis
Laccaria amethystina
Laccaria bicolor
Laccaria laccata sl.
Laccaria laccata ss.
Laccaria proxima
Laccaria tortilis
Lachnellula willkommii
Lactarius aurantiacus
Lactarius blennius
Lactarius camphoratus
Lactarius chrysorrheus
Lactarius controversus
Lactarius decipiens
Lactarius glyciosmus
Lactarius helvus
Lactarius insulsus
Lactarius mitissimus
Lactarius necator
Lactarius obscuratus
Lactarius omphaliformis
(cyathula)
Lactarius piperatus sl.
Lactarius pubescens
Lactarius quietus
Lactarius rufiis
Lactarius serifluus
Lactarius subdulcis
Lactarius thelogalus
Lactarius torminosus sl.
Lactarius vellereus
Lactarius vietus
Laetiporus sulphureus
Langermannia gigantea
Lasiosphaeria acuta
Lasiosphaeria ovina
Lasiosphaeria spermoides
Leccinum aurantiacum
Leccinum scabrum
Lentinus lepideus
Lenzites betulina

2
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6

1
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Lepiota alba
Lepiota aspera
Lepiota castanea
Lepiota clypeolaria
Lepiota cristata
Lepiota griseovirens
Lepiota subalba
Lepiota subincarnata
Lepista flaccida
Lepista gilva
Lepista inversa sl.
Lepista nebularis
Lepista nuda
Leptosphaeria acuta
Leptosphaeria maculans
Leptosporomyces galzinii
Leucocoprinus brebissonii
Leucocoprinus cretatus
Leucogyrophana mollusca
Leucoscypha rutilans
Leucoscypha vivida
Libertella faginaea
Libertella favacea
Licea variabilis
Lycogala epidendrum
Lycoperdon foetidum
Lycoperdon perlatum
Lycoperdon pyriforme
Lyophyllum connatum
Lyophyllum decastes
Macrolepiota excoriata
Macrolepiota procera
Macrolepiota rhacodes
Marasmiellus languidus =
Marasmiellus vaillantii
Marasmiellus ramealis
Marasmius androsaceus
Marasmius bulliardi
Marasmius cohaerens
Marasmius epiphyllus
Marasmius limosus
Marasmius oreades
Marasmius recubans
Marasmius rotula
Marasmius scorodonius
Marasmius wynnei
Melanoleuca arcuata
Melanoleuca brevipes
Melanoleuca cinereascens
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Melanoleuca grammopodia
Melanoleuca humilis
Melanoleuca iris
Melanoleuca luscina
Melanoleuca melaleuca
Melanomma pulvls-pyrius
Menispora glauca
Meripilus giganteus
Meruliceum fusisporum
Meruliopsis corium
Merulius tremellosus
Metatrichia floriformis
Micromphale foetidum
Micromphale perforans
Monilinia fnictigena=
conid. stadium Sclerotinia
fructigena
Molllsia amenticola
Mollisia aquosa
Molllsia caespitlcia
Mollisia cinerea
Mollisia cinerella
Mollisia discoloria
var.longispora
Mollisia ligni
Mollisia melaleuca
Morchella esculenta
Mutinus caninus sl.
Mutinus ravenelli
Mycena abramsii
Mycena acicula
Mycena adscendens
Mycena aetites
Mycena alcalina
Mycena avanacea,v.avanacea
= M.olivaceo marginata
Mycena capillaris
Mycena cinerella
Mycena clavicularis
Mycena epipterygia
Mycena filopes
Mycena flavoalba
Mycena galericulata
Mycena galopoda w .
Mycena galopoda,var. galopoda
Mycena galopoda
var. nigra
Mycena haematopoda
Mycena hiemalis

5

2
4

Mycena inclinata
Mycena leptocephala
Mycena metata
2
Mycena niveipes
(pseudogalericulata)
Mycena olida
Mycena oortiana
Mycena polygramma
Mycena pseudocorticola
Mycena pura
Mycena quisquiliaris
6
(=M.pudica)
Mycena rorida
1
Mycena sanguinolenta
Mycena speirea
Mycena stylobates/speirea
Mycena tintinnabulum
Mycena vitilis
Mycena vitrea
Mycena vulgaris
Mycoacia uda
Mycolachnea hemisphaerica
Myrothecium
2
Myxarium hyalinum
Myxarium nucleatum
(Exidia nucleata) =
Myxarium podlachium
Myxomphalia maura
5
Naucoria bohemica
Naucoria cidaris, zie
Phaeocollybia cidaris
Naucoria escharoldes
Nectria cinnabarina
Nectria episphaeria
Neobulgaria pura
Nitschkia confertula
3
Oidium aureum,conid. stadium 4
van de schorszwam
Botrybasidium aureum
Omphalina ericetorum
Omphalina graveolens =
Pseudoomphalina compressipes
Omphalina postii
zie Gerronema posUi
Omphalina pyxidata
Omphalina rustica
Onygena corvina
Orbilia al nea
Orbllia coccinella
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Orbilia curvatispora
Orbilia luteorubella
Orbilia sarraziniana
Orbilia xanthostigma
Osmoporus odoratus
Oudemans iel la kuehneri
Oudemansiella mucida
Oudemansiella platyphylla
Oudemansiella radicata
Paecilomyces farinosus
Panaeolina foenisecii
Panaeolus ater
Panaeolus acuminatus
Panaeolus fimicula
Panaeolus rickenii
Panaeolus sphinctrinus
Panaeolus subalteatus
Panellus mitis
Panel lus serotinus
Panel lus stipticus
Panus tigrinus
Paradiacheopsis solitaris
Pax 11 lus atromentosus
Paxlllus involutus
Paxillus panuoides
Peniophora cinerea
Peniophora incarnata
Peniophora quercina
Periconia byssoides
Peroneutypa heteracantha
Peziza ammophila
Peziza badia
Peziza emileia
Peziza michelii
Peziza petersii
Peziza repanda sl.
Peziza vesiculosa
Peziza violacea
Pezizella alniella
Pezizella gemmarum
Phaeocollybia cidaris
zie Naucoria cidaris
Phaeolus schweinitzii
Phaeostalagmus cyclosporus
Phaeostalagmus tenuissimus
Phallus impudicus
Phanerochaete sordida
Phanerochaete tuberculata
Phanerochaete velutina
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Phellinus contiguus
Phellinus ferreus
Phellinus ferruginosus
Phellinus hippophaecola
Phellinus igniarius
Phellinus punctatus
Phellinus robustus
Phlebia cornea
Phlebia radiata
Phlebiopsis roumeguerii
Pholiota alnicola sl.
Pholiota astragalina
Pholiota aurivella
Pholiota carbonaria
Pholiota destruens
Pholiota flavida
Pholiota lenta
Pholiota spumosa
Pholiota squarrosa
Pholiota tuberculosa
Pholiotina aporos
Pholiotina appendiculata
Pholiotina arrhenii, var.
arrhenii
Pholiotina pygmaeoaffinis
Pholiotina teneroides
Phragmidium violaceum
Physarum clnereum
Physarum leucophaeum
Physarum leucopus
Physarum nutans
Physarum psittacinum
var.fulvum
Physarum pusillum
Physarum robustum
Physisporinus vitreus =
Rigidiporus vitreus
Piptoporus betulinus
Pleurotellus herbarum
Pleurotus cornucopiae
Pleurotus dryinus
Pleurotus ostreatus ss.
Pleurotus ostreatus sl.
Pleurotus pulmonarius
Pluteus atricapillus
Pluteus aurantiorugosus
Pluteus cinereoftiscus
Pluteus nanus
Pluteus pellitus
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Pluteus petasatus
Pluteus phlebophorus
Pluteus romellii
Pluteus salicinus
Polydesmia pruinosa
Polyporus badius
Polyporus brumalls
Polyporus ciliatus
Polyporus ciliatus
var. lepideus
Polyporus lentus
Polyporus squamosus
Polyporus tuberaster
Polyporus varius
Poria vaporia, zie
Antrodia sinuosa
Psathyrella bipellls
Psathyrella candolleana
Psathyrella cernua
Psathyrella conopilea
Psathyrella fulvescens.
var.brevicystis
Psathyrella dicrani=
P. fulvescens, V. d ier ani
Psathyrella gossypina
Psathyrella gracilis sl.
Psathyrella hydroph. sl.
Psathyrella marcescibilis
Psathyrella microrhiza
Psathyrella multipedata
Psathyrella spadicea
Psathyrella
spadiceo-grisea sl.
Psathyrella squamosa
Psathyrella Üiephrophylla
Psathyrella velutina
Psathyrella vernalis
Pseudohydnum gelatinosum
Psilocybe merdaria
Psilocybe montana =
P.atrorufa
Puccinia arenariae
Pulvinula constellatio
Pustularia catinus
Pycnoporus ciimabarinus
Quaternaria quaternata
Ramaria aurea, var.flava
Ramaria stricta
Resinicium bicolor

2

Resupinatus applicatus
Resupinatus trichotis
Reticularia lycoperdon
zie Enteridium lycoperdon
Rhizina undulata
Rhytisma acerinum
Rickenella fibula
Rickenella setipes
Rigidiporus vitreus, zie
Physisporinus vitreus
Rosellinia aquila
1
Russula adusta
Russula aeruglnea sl.
Russula amoenolens
Russula atropurpurea
Russula brunneoviolacea
Russula cessans
Russula chamaeleontina
Russula cyanoxantha
Russula decipiens
Russula decolorans
Russula delica
Russula elaeodes
Russula densifolia
Russula emetica w .
Russula emetlca,var.
silvestris
Russula farinipes
Russula fellea
Russula flava
Russula foetens
Russulafragilissl.
Russula gracilis
6
Russula graveolens
Russula grisea sl.
Russula heterophylla
Russula ionochlora
Russula livescens
Russula mairei
Russula nigricans
Russula nitida
Russula ochroleuca
Russula olivacea
2
Russula parazurea
Russula pectinata sl.
Russula pectinatoides
Russula persiclna
Russula pulchella
Russula rosacea
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Russula rosea
Russula sanguinea
Russula sardonia
Russula sol ar is
Russula velenovskyi
Russula versicolor
Russula vesca
Russula veternosa
Russula xerampelina sl.
Rutstroemia bulgaroides
Rutstroemia echinophila
Rutstroemia luteovirescens
Saccobolus glaber
Schizophyllum commune
Schizopora paradoxa
Scleroderma areolatum
Scleroderma citrinum
Scleroderma verricos. ss.
Scopuloides(hydnoides)
rimosa
Scutellinia scutellata
Septofusidium berolinense
Sepultaria arenosa ss.
Serpula himantioides
Simocybe centunculus
Simocybe sumptuosa
Sparassis crispa
Sphaerobolus stellatus
Steccherinum ochraceum
Stemonitis fusca
Stemonitisftisca,var.
rufescens
Stemonitis virginiensis
Stemonitopsis typhina
Stereum gausapatum
Stereum hirsutum
Stereum ochraceo-flavum
Stereum rugosum
Stereum sanguinolentum
Stereum subtomentosum
Strobilurus stephanocist
Strobilurus tenacellus
Stropharia aurantiaca
Stropharia aeruginosa sl.
Stropharia coronilla
Stropharia cyanea
Stropharia percevalii
Stropharia semlglobata w
Stropharia squamosa

Suillus bovinus
Suillus granulatus
Suillus grevillei
Suillus luteus
Suillus variegatus
Tapes ia fusca
Thelephora terrestris
Tephrocybe anthracophila
Tephrocybe rancida
Tephrocybe tylicolor
Tomentella avellanea
Tomentella ferruginosa
Trametes gibbosa
Trametes hirsuta
Trametes trog 11
Trametes versicolor
Trechispora farinacea
Tremel la foliacea
Tremella mesenterica
Trichaptum abietinum
Trichia decipiens
Trichia decipiens, var.
decipiens
Trichia decipiens,var.
hemitrichoides
Trichia erecta
Trichiafloriformis,zie
Metatrichia floriformis
Trichia varia
Trichoderma viridis
Tricholoma album sl.
Tricholoma argyraceum
Tricholoma auratum
Tricholoma columbetta
Tricholoma flavobrunneum
Tricholoma inamoenum
Tricholoma lascivum
Tricholoma myomyces
Tricholoma pardinum
(tigrinum)
Tricholoma saponaceum sl.
Tricholoma saponaceum,var
squamosus
Tricholoma scalpturatum
Tricholoma sulfureum
Tricholoma ustale
Tricholoma ustaloides
Tricholomopsis rutilans
Trichothecium roseum
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Tubaria dispersa
Tubaria fiirfuracea sl.
Tubaria hiemalis
Tubaria romagnesiana
Tubeufia cerea
Tubifera ferruginosa
Tulostoma brumale
Tulostoma fibratum
Tulustoma melanocyclus
Typhula erythropus
Typhula setipes
=Pistillaria setipes
Tylopilis fel leus
Tyromyces caesius
Tyromyces chioneus
Tyromyces leucomallelus
Tyromyces stipticus
Tyromyces subcaesius
Tyromyces tephroleucus
Uromyces acetosae
Ustilago violacea
Ustulina deusta
Valsa ambiens
Vascellum pratense
Virgaria nigra
Volvariella bombycina
Volvariella speciosa
Vuilleminia comedens
Xerocomus badius
Xerocomus chrysenter.sl.
Xerocomus parasiticus
Xerocomus porosporus
Xerocomus rubellus sl.
Xerocomus subtomentosus
Xylaria carpophila
Xylaria filiformis
Xylaria hypoxylon
Xylaria longipes
Xylaria polymorpha
Xylobolus frustulatus

ag
ag
ag
ag
ia
my
ga
ga
ga
cl
cl
ag
po
po
po
po

po
po
ru
br
ia
coe
ga
ag
ag
re
ag
ag
ag
ag
ag
ag
ia
ia
ia
ia
ia
re

17

STEUNPUNT ONDERZOEK

OPENING STEUIVPUNT DUINONDERZOEK
Op 2 oktober j . l . werd het nieuwe veldstation voor Meijendel-onderzoek geopend. Na toespraken
door Ir. J. Hieter, directeur D.Z.H., Prof E. van der Meijden, voorzitter C.A.D., en Dr.ir.
T.W.M. Bakker, hoofd Natuur- en Landschapsbeheer D.Z.H., verrichtte Prof. K. Bakker de
officiële opening door een levensgrote strik te ontknopen. Het Steunpunt zal gebruikt worden uit
uitvalsbasis voor onderzoek, voor de ecologische veldkursussen van de Universiteit Leiden, alsook
voor excursies in het duin. Het groot beheer staat onder leiding van W. Rijnders, Hoofd
Uitvoering Terreinbeheer D.Z.H.. J.L.H. de Heiden van de R.U.L. levert een bijdrage aan het
dagelijkse beheer.
In vergelijking met voorgaande onderkomens voor onderzoekers is dit gebouwtje een grote
stap voorwaarts. Het is ideaal gelokeerd aan De Klip bij de ingang Wassenaarseslag. Naast de
'eerste levensbehoeften' van onderzoekers zoals water, elektra, een koelkast, droogstoof en een
bovenweger zijn ook moderne audiovisuele middelen, landschapskaarten, een telefoon en zelfs een
douche aanwezig.
De aanwezigen tijdens de opening waren zeer ingenomen met het nieuwe onderkomen, dat
volgens een artikel in universiteitsblad Mare nog het meest op een Zwitsers chalet lijkt.
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DE BETEKENIS VAN EXUVIAE ALS PARAMETER VOOR DE
BEPALING VAN DE WATERKWALITEIT
J.C. Schmale, N.V. Duinwatèrbedrijf Zuid-Holland, Postbus 710, 2501 CS 's-Gravenhage
De N.V. Du in waterbedrijf Zuid-Holland (DZH) gebruikt Maaswater als grondstof voor de
bereiding van drinkwater. Dit in het Andels Bekken aan een fosfaatreductie onderworpen
Maaswater (om de algengroei te beperken) met een verblijftijd van circa 2 weken, wordt bij
Brakel ingenomen en naar Bergambacht gepompt. In Bergambacht ondergaat het water een
snelfiltratie en wordt vervolgens naar de duinen in Scheveningen getransporteerd.
Door infiltratie in de duinen, verblijftijd gemiddeld 2 maanden, ondergaat het water een natuurlijke zuivering. Het geïnfiltreerde water wordt diep gewonnen in putten of ondiep in poreuze
leidingen en komt terecht in de verzamelkom waar het een poederkooldosering krijgt. Via een
cascade, een snelle voorfiltratie en een langzame zandfiltratie is het water tenslotte geschikt als
drinkwater.
In het proces van de waterzuivering nemen deze drie biotopen verschillende plaatsen in. De Maas
is het ruwe produkt en is niet in beheer van de DZH, maar in beheer van Rijkswaterstaat.
Aangezien het als grondstof dient voor de bereiding van drinkwater dient de waterkwaliteit goed
bewaakt te worden. Het Andels Bekken is vanwege de ijzerdosering in praktisch beheer van de
DZH en de ontwikkelingen van de waterkwaliteit daar als gevolg van deze dosering zijn erg
belangrijk. Het infiltratiegebied is in beheer van de DZH en een goede waterkwaliteit is daar
gewenst, ook uit natuurwetenschappelijk oogpunt.
In dit traject van ruw water (Maas) naar meer voorgezuiverd water (infiltratiegebied) is het doel
van dit onderzoek om te kijken in hoeverre exuviae (vervellingshuidjes van insecten) bruikbaar
zijn voor deze doelstellingen ten aanzien van de waterkwaliteit.
Jaren lang is alleen fyslsch-chemisch onderzoek gedaan om de waterkwaliteit te beoordelen. Het
nadeel hiervan is, dat het een momentopname betreft, alleen het korte-termijn effect wordt
hiermee bepaald. Een biologische waterkwal iteits-beoord el ing wordt daarom, naast de chemische
beoordeling van de waterkwaliteit, reeds geruime toegepast door diverse instanties die te maken
hebben met de kwaliteitsbeoordeling van het oppervlaktewater. Bepaalde veranderingen ln het
voorkomen van soorten en in de samenstelling van de aquatische levensgemeenschappen worden
hierbij beschouwd als indicatief voor veranderingen in de kwaliteit van het water.
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EXUVIAE

Foto 1. Procladius spec. (boven) en Chaoborus flavicans.
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Bij de inventarisatie van het voorkomen van aquatische organismen ter beoordeling van de
waterkwaliteit zou men in principe het beste kunnen uitgaan van de totale aquatische gemeenschap. Dit is echter erg arbeidsintensief en er is daarom gekozen voor de inventarisatie van de
macro-evertebratenfauna en dan met name voor de exuviae in plaats van de levende fauna, omdat
deze organismen een goede indicatie kunnen vormen voor de verontreinigingsgraad van het water
(Hynes 1959, Hawkes 1979).
Biotoopkeuze en tolerantie ten opzichte van organische verontreiniging van de soorten geven een
indicatie over de kwaliteit van het water (RIWA 1991). Voor de beoordeling van de waterkwaliteit
is gebruik gemaakt van indices. Bovendien kan ook een uitspraak worden gedaan over de kwaliteit
van het water door gebruik te maken van de kennis die er bestaat over de autecologie van de soorten, zodat een inzicht wordt verkregen in de verschillende oorzaken die het voorkomen van
bepaalde soorten op een locatie bepalen (RIWA 1991). De autecologie is in dit artikel echter
buiten beschouwing gelaten (zie hiervoor Schmale 1992).
Enkele jaren onderzoek geven een inzicht in de betekenis van exuviae als parameter voor de
bepaling van de waterkwaliteit.
KEUZE MONSTERPUNTEN
Het onderzoek is uitgevoerd op drie punten (figuur 1).
Op het Nederlandse grondgebied bestaat het natuurlijke substraat van de Maas uit grint, zand, silt
en klei. In de Maas is voor Keizersveer (Ms-K) als monsterpunt gekozen, omdat dit een RFWAmonsterpunt is waar veel parameters zowel fyslsch-chemisch als biologisch bepaald worden. De
inventarisatie van exuviae in de Maas vindt hoofdzakelijk plaats om de kwaliteit van het Maaswater te bepalen. Er is voor de exuviae in 1987 tot en met 1990 met een frekwentie van 2 tot 3 keer
per jaar bemonsterd.
In de Andelse Maas bevindt het monsterpunt zich aan het eind van het bekken, vlak voordat het
water ingelaten wordt. Het natuurlijke substraat komt in grote lijnen overeen met de Maas (grint,
zand, slib en klei). Dit punt (AmIBr) is om een aantal redenen gekozen:
1)
het water is daar fysisch-chemisch (fosfaatreduktie) behandeld en dus het meest stabiel,
2)

het is tevens het product wat ingelaten wordt om verpompt te worden voor de drinkwaterbereiding,

3)

er vindt daar een sommatie plaats van alle soorten die in het Andels bekken voorkomen,
dus naast de soorten uit de Maas ook de soorten die alleen in het bekken voorkomen.
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Er is van 1987 tot en met 1991 met eenfrekwentievan 2 tot 3 maal per jaar bemonsterd. De
inventarisatie van exuviae in het Andels Bekken vindt niet alleen plaats om de waterkwaliteit te
bepalen, maar ook om de invloed van de fosfaatreduktie op het voorkomen van exuviae te
bekijken.

PAN 13
LEK

Fig.l. Locaties van onderzoek.
In het infiltratiegebied zijn in 1986 enkele parmen lx (in april en september) onderzocht en is
vanaf 1989 voor pan 13 als monsterpunt gekozen. Het natuurlijke substraat van de pannen bestaat
uit zand met een laagje slib waarin organische materiaal ligt opgeslagen.
Pan 13 is een oude infiltratiepan (van voor 1956) waar tot 1988 erg veel slib op de bodem
opgeslagen lag als gevolg van het inlaten van ongezuiverd Lekwater (tot 1975) als grondstof voor
de drinkwaterbereiding. Deze pan kenmerkte zich tot aan 1988, het jaar waarin in deze pan
biorestauratie heeft plaatsgevonden, altijd door zijn zeer hoge aantallen algen veroorzaakt door de
nalevering van fosfaat uit het slib opgeslagen op de bodem.
Er is in pan 13 van 1989 tot en met 1991 met eenfrekwentievan 4 maal per jaar gemonsterd. De
inventarisatie van exuviae in pan 13 is niet alleen uitgevoerd om de waterkwaliteit te bepalen,
maar ook om te kijken naar het effect van de biorestauratie op het voorkomen van exuviae.
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BEMONSTERING VAN EXUVIAE: PRINCIPE
Exuviae (enkelvoud zowel als meervoud) betekent vervelllngshuidje(s). Deze huidjes zijn
afkomstig van insekten. Sommige primitieve insekten die geen uitgesproken popstadium hebben,
zoals eendagsvliegen (Trichoptera) en libellen (Odonata), werpen bij het vervellen hun larvale huid
af (onvolkomen gedaanteverwisseling). Andere insekten, zoals muggelarven (Chironomidae) en
kokerjuffers (Trichoptera), hebben naast enkele larvestadia een popstadium (volkomen gedaantewisseling). In dit popstadium (4e stadium) zwemmen ze naar het wateroppervlak, waar ze zich
ontpoppen, de volwassen beesten vliegen uit en de huidjes (exuviae) blijven drijvend achter. Door
hun vaak heldere structuur en specifieke kerunerken zijn de huidjes meestal tot op soortsnivo te
determineren.
De bemonstering van exuviae biedt een aantal voordelen in vergelijking met andere bemonsteringsmethoden voor makrofauna:
*

het gemak en de snelheid waarmee grote aantallen exuviae verzameld kunnen worden.

*

alle biotopen, ook moeilijk toegankelijke diepe bodems van meren en rivieren, kunnen op
dezelfde wijze bemonsterd worden.

*

determinatie van exuviae is, in tegenstelling tot larven en nymfen, tot op soortnivo
mogelijk.

Natuurlijk heeft deze manier van bemonsteren ook nadelen:
* de plaats van herkomst van de exuviae is niet met zekerheid te bepalen.
In het vroege voorjaar, wanneer de watertemperatuur laag is en de exuviae relatief
langzaam worden afgebroken, kunnen ze afhankelijk van de stroomsnelheid over lange
afstanden worden meegevoerd. De sncihi id waarmee de exuviae zich voortbewegen is
opmerkelijk; in een meer is 3 m/min gemLten terwijl er weinig wind stond (Langton
1991). De exuviae blijven echter maar een paar dagen drijven, daarna gaan ze tot ontbinding over (Langton 1991). De helft van de exuviae wordt bij een gemiddelde watertemperatuur van 12,2° C afgebroken in een periode van 2 weken en bij een gemiddelde
watertemperatuur van 14,3° C duurt dit één week (Wilson & Bright 1973).
Afhankelijk van het karakter van de rivier (stroomsnelheid, bochten, stuwen etc.) en het
jaargetijde lijkt de bemonsterde hoeveelheid exuviae toch een afspiegeling te zijn van de
locale populaties Chironomidae (Wilson & Bright 1973).
* Chironomidae (muggenlarven) vertonen een variatie in uitvliegtijd.
Deze tijd is zowel gebonden aan de tijd van de dag als aan de tijd van het jaar. Bemonste
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Foto 2. Caenis luctuosa (boven) en Hydropsyche spec. (onder).
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ring op verschillende tijdstippen van een dag of van een jaar levert dus verschillen op in
soortsamenstelling van het monster. Dit betekent dus dat wanneer samenstelling en hoeveelheid
van de verschillende monsters over een aantal jaren met elkaar vergeleken moeten worden, de
bemonsteringslocaties meer malen per jaar op ongeveer dezelfde tijdstippen bemonsterd moeten
worden.
* Kwantitatief bemonsteren is niet mogelijk.
Er wordt kwalitatief bemonsterd, alleen de Insecta (de soorten die een popstadium hebben)
worden bemonsterd.
METHODEN VOOR WATERKWALITEITSBEOORDELING
Bij de biologische beoordeling van de waterkwaliteit kan, naast de meer gebruikelijke saprobie- of
diversiteitsindlces ook worden uitgegaan van de kennis die er bestaat over de autecologie, de
tolerantie voor verontreiniging en de habitatkeuze van de soorten. Zoals gezegd vindt in dit artikel
alleen een bespreking van de beide laatste parameters plaats.
Tolerantie voor verontreiniging
Met tolerantie voor verontreiniging wordt voornamelijk lage zuurstofcondities bedoeld, maar het
heeft ook betrekking op toxische verontreiniging. De gevonden soorten zijn ingedeeld ln vier
klassen wat betreft tolerantie voor verontreiniging (Wilson & McGill 1982):
A = intolerant (verdragen geen verontreiniging)
B = relatief intolerant
C = relatief tolerant
D = tolerant (verdragen wel verontreiniging)
Vervolgens worden de percentages A, B, C en D ten opzichte van het totaal aantal gevonden
soorten per bemonstering uitgerekend.
Indices
Er kan geen saprobie-index worden toegepast op de resultaten van de exuviae-bemonsteringen,
omdat er te weinig organismen-groepen betrokken zijn bij de exuviae-bemonsiering, alleen de
soorten van de Insecta worden bemonsterd. Een bestaande diversiteitsindex kan ook niet worden
toegepast, omdat de bemonstering van exuviae niet op een kwantitatieve wijze geschiedt.
Om tóch een indruk te krijgen van een trend is gekozen voor een semi-kwantitatieve benadering
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van de resultaten. De hier ontwikkelde index is samengesteld door de resultaten van de exuviaebemonsteringen in klassen te verdelen, dominantieklassen, en in tolerantieklassen. De bovengrens
van de dominantieklassen wordt bepaald door de *log te nemen.
Tabel 1. Overzicht indeling dominantieklassen

bovengrens
(aantallen)

dominantieklasse

1

1
2

3
7

3
4

20

5
6
7

35

146
403
1097

8

De tolerantieklassen worden uit de toleranties verkregen, waarin A = l ; B = 2;C = 3enD
4. De gebruikte formule is:
£ (dominantieklasse * tolerantieklasse)
Index =
L dominantieklassen
De index wordt per monsterpunt per jaar berekend. Uit deze formule wordt uiteindelijk een getal
tussen 1 en 4 verkregen, hetgeen betekent van een goede (1) naar een slechte (4) waterkwaliteit.
Beschrijving van de habitats
Onder habitat wordt verstaan, het gedeelte van de biotoop waar de heersende omstandigheden
aanleiding geven tot een min of meer konstante samenstelling van de soorten (Klink & Moller
Pillot 1982). In de rivier, het Andels bekken en de infiltratiepan worden een aantal habitats
onderscheiden, die hieronder worden beschreven. Ze worden gekenmerkt door verschillen in het
substraat en ondervinden een eigen mate van stroomsnelheid.
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Het lithaal (L).
Deze habitat wordt gekenmerkt door een ondergrond van stenen, die zich langs de oevers
bevinden. Op de stenen is vaak een laagje slib afgezet, terwijl er soms Bryozoën (mosdiertjes) en
sponzen op groeien. De bewoners van het lithaal wordt de lithofiele fauna genoemd (Klink &
Moller Pillot 1982).
Het lithorheaal (LR).
Deze habitat bevindt zich op plaatsen waar stenen in kontakt komen met stroming en hier leeft de
lithoreofiele fauna. Op en tussen deze stenen kunnen zich ruimten bevinden waar een geringere
stroomsnelheid heerst en hier leeft dan de lithofiele fauna (Klink & Moller Pillot 1982).
Het psammaal (P).
De organismen '. an deze habitat leven in en op het zand, waartussen niet of nauwelijks organisch
materiaal aanwezig is (Klink & Moller Pillot 1982).
Het psammopelaal (PP).
Deze habitat is te vinden op plaatsen waar de zandbodem is bedekt met een dun laagje modder, of
op plaatsen waar het zand vermengd is met een duidelijk zichtbare hoeveelheid organisch
materiaal (Klink & Moller Pillot 1982).
Er zijn ook organismen die overal voorkomen en dus geen voorkeur voor een bepaald type habitat
hebben: Eurytoop (E).
VERGELIJKING VAN DE 3 BIOTOPEN
In dit artikel zijn alleen de samenvattende resultaten weergegeven. De gegevens en resultaten per
onderzoekslocatie zijn te vinden in Schmale (1992).
Vergelijking op grond van tolerantie
In figuur 2 is de procenmele verdeling van het aantal soorten ingedeeld naar tolerantie-nivo voor
de verschillende locaties weergegeven. Voor de Maas is het gemiddelde van de periode 1987 1990 berekend, voor de AMIBr het gemiddelde van de periode 1987 - 1991 en voor Pan 13
respectievelijk het gemiddelde van 1989 en het gemiddelde van de periode 1990 - 1991.
Het blijkt dat er een afname van soorten plaatsvindt die tolerant en relatief tolerant zijn voor
verontreiniging (D en C) in het Andels Bekken en in pan 13 en een toename van de soorten die
juist gevoelig zijn voor verontreiniging (A en B). Bovendien is een duidelijke verbetering, en dit
geldt zeker voor 1990 naar 1991, te zien van de waterkwaliteit van Pan 13 na de biorestaurafie.
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1

AMIBR

A=l NTOLERANT

B=BELATIEF
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I

PAN 13 B9

I
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13 9D»91

D=TOLB*ANT

Fg. 2. Procentuele verdeling van het aantal soorten ingedeeld naar tolerantie voor verontreiniging.
Er is een onderscheid gemaakt voor pan 13 wat betreft het onderzoeksjaar 1989 en 1990 -1- 1991
vanwege de verschillen in de aangetroffen soorten. In 1989 maakt het aantal A -f B soorten 60%
en het aantal C -H D soorten 40% van het totaal uit, terwijl dit in 1990 en 1991 respectievelijk
85% en 15% is. Deze verschillen zijn mogelijk een gevolg van het in 1988 na de biorestauratie
vol laten lopen van Pan 13 (met een kale bodem) tot een weer redelijk stabiele situafie met een
minder kale bodem in 1990 en 1991, en daarmee samenhangend ook verschillen in het voorkomen
van bepaalde soorten.
Vergelijking op grond van de index-waarden
ln tabel 2 enfiguur3 is een samenvattend overzicht gegeven van de index-waarden gemiddeld per
jaar voor de Maas, het Andels Bekken en pan 13. In de index-waarden komen de verschillen in de
waterkwaliteit tussen de drie biotopen (zie introductie) in het kader van de waterzuivering van
relatief vuil water tot relatief schoon water duidelijk tot uiting. De index-waarde kan minimaal 1
(goede kwaliteit) en maximaal 4 (slechte kwaliteit) zijn. Vooral in het jaar 1990 is het verschil in
de index-waarden hoog; in de Maas bij Keizersveer bedraagt de index 3,3 terwijl in Pan 13 deze
2,2 is; dit is een verschil van 1,1. Het verschil in 1989 bedraagt daarentegen maar 0,7.
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Tabel 2. Overzicht van de index-waarden
jaar

Maas

AMIBr

1987

3,2

-

1988

2,9

3,1
3,0

1989
1990

3,2
3,3

3,0
2,7

2,5
2,2

1991

-

2,9

2.2

pan 13

-

1

I
i
1997

I

1998
•4»AS

I

1999

I^^SAMIBH

|

1990

|

1991

p O q o«n13

Fg. 3. Index-waarden gemiddeld per jaar.
Vergelijking op grond van habitatkeuze
In Fig. 4 is de procentuele verdeling van het aantal soorten op grond van habitatkeuze voor de
verschillende locaties weergegeven (Klink & Moller Pillot 1982). Voor de Maas is het gemiddelde
van de periode 1987 - 1990 berekend, voor de AMIBr het gemiddelde van de periode 1987 1991, voor de parmen is 1986 uitgezet en voor pan 13 het gemiddelde van de periode IV 89 1991. Het aantal lithofiele soorten is in de Maas het hoogst, terwijl ook daar de lithorheale
soorten voorkomen. In andere locaties ontbreken deze vanwege hun (semi)stagnante karakter. Het
aantal psammopelale, psammale en eurytope soorten neemt in het Andels Bekken sterk toe in
vergelijking met de Maas. In pan 13 is het aantal psammopelale en psammale soorten het hoogst.
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Fg. 4. Procentuele verdeling van het aantal aangetroffen soorten op grond van habitat-keuze.
(L = lithaal (stenen); LR = lithorheaal (stenen + stroming); PP =psammopelaal (zand -Imodder); F = psammaal (zand); E = eurytoop (overal); O = onbekend)
De opzet van deze studie was om te kijken of het exuviae een maat zou kunnen zijn voor de
aanwezigheid van diverse habitats. De bovenstaande bevindingen stemmen overeen met de
samenstelling van het natuurlijk substraat (zie paragraaf 'keuze monsterpunten') en de aan/afwezigheid van stroming van de diverse locaties.
CONCLUSIES
Op grond van de vergelijking van tolerantie, een index (tolerantie en dominantieklassen) en de
habitat van soorten blijkt dat exuviae een goede parameter ls ter toetsing van het proces van de
waterzuivering. De verschillen in de waterkwaliteit tussen de 3 biotopen in het kader van de
zuivering van relafief vuil water tot relafief schoon water komen duidelijk tot uiting.
In de Maas zijn voornamelijk tolerante soorten (verdragen verontreiniging) aanwezig (78% C -I- D
en 22% A -t- B), terwijl in het Andels Bekken al een verschuiving optreedt (62% C -h D-soorten
en 38% A -f B). In Pan 13 neemt het aantal organismen dat geringe of geen verontreiniging (A -IB soorten) kan verdragen toe tot 85%. Overigens blijkt ook dat na een lichte verbetering in 1988
in de Maas, er een achteruitgang te zijn in de waterkwaliteit in 1989 en 1990 (tabel 2). In het
Andelse Bekken daarentegen lijkt een lichte verbetering van de waterkwaliteit op te treden en in
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Pan 13 werd een duidelijke verbetering van de waterkwaliteit vastgesteld op grond van de
aangetroffen exuviae.
In het kader van dit onderzoek, het beoordelen of exuviae een parameter kunnen zijn voor de
bepaling van de waterkwaliteit, is nog geen relatie gelegd met de uitgebreide set aan gegevens van
het fysisch-chemisch milieu. Het verdient aanbeveling om een en ander door middel van
multivariate analyses en ordinatie-technieken verder uit de diepen.
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NIEUW DODELIJK KONUNENVIRUS IN MEUENDEL
J.J.J.M. Lucas en H.G.J.M. van der Hagen, N.V. Duinwaterbedryf Zuid-Holland, Postbus
710, 2501 CS 's-Gravenhage.
Sinds enige jaren is een nieuwe virusziekte onder konijnen geconstateerd. Dit korte artikel gaat in
op de achtergronden van deze ziekte. In een op een later tijdstip te publiceren artikel wordt
ingegaan op het effect van deze ziekte en de rapportage van 8 jaar tellingen van konijnen in
Meijendel.
In de voorjaar van 1991 werden door diverse mensen konijnen dood in het duingebied
aangetroffen. De beestjes waren echter niet doodgegaan door de myxomatose; de ogen waren niet
ontstoken. Bovendien bleek dat de beestjes er op het eerste gezicht zeer gezond uitzagen. Er
werden zelfs konijnen aangetroffen met het gras nog in de bek.
Door het Duinwaterbedrijf zijn een aantal konijnen opgestuurd naar het Centraal Diergeneeskundig Instituut in Lelystad en de Rijksuniversiteit Utrecht (Vakgroep Pathologie, Afdeling
Bijzondere Dieren). Daar werd geconstateerd dat het een (nieuwe) virusziekte betrof: VHD (Viral
Haemarrhagic Disease of Rabbits). De ziekte openbaart zich inwendig en heeft een incubatietijd
van 6-24 uur.
De eerste waarnemingen zijn gedaan in januari 1990 in het zuidelijke deel van Meijendel.
Daarna werden steeds meer dode konijnen gevonden in het noordelijke deel van Meijendel en het
virus verspreidde zich ook naar Berkheide en noordelijker.
Doordat weinig zieke konijnen in Meijendel zijn gevonden (vospredatie), lijkt het alsof de ziekte
maar een beperkte invloed heeft gehad op de aantallen. Dit is echter niet zo. Slechts 10-20% van
de te verwachten aantallen konijnen op de telroutes zijn daadwerkelijk aangetroffen in het voorjaar
van 1990, 1991 en 1992!
De gevolgen voor het duin van zo'n grote slachting onder de konijnenstand kan bijzonder groot
zijn. Het uitbreken van de myxomatose in 1956 heeft geen enkel konijn in het duin in leven
gelaten (mond. meded. G.J. de Bruyn). Een deel van de "vergrassing en verstruweling" lijkt in
die tijd in gang te zijn gezet. Het 'terugwinnen' van de ruimte die de konijnen hebben ingenomen
is geblokkeerd. Een synthese van vegetatie-ontwikkelingen van de afgelopen decennia en de
factoren die hiervoor bepalend/sturend zijn geweest, worden in de komende jaren met behulp van
een Geografisch Informatie Systeem uitgewerkt (zie Van der Hagen in dit nummer).
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ALKALOÏDEN EN HET JACOBSKRUISKRUID: LAST OF LUST
DEEL n DE LASTEN
Klaas Vrieling, Vakgroep Populatiebiologie, RU Leiden, Postbus 9516, 2300 RA Leiden.
INLEIDING
ln het vorige verhaal dat ik geschreven heb over de alkaloïden in het Jacobskruiskruid (Vrieling
1991a) bleek dat de pyrrolizidine alkaloïden (Pa's) die in het Jacobskruiskruid voorkomen een
vraatwerende werking hebben tegen een aantal insekten die van deze planten eten. Vier van de elf
bestudeerde vreters van het Jacobskruiskruid blijken planten met een hoge concentratie aan Pa's te
mijden. Het strekt Jacobskruiskruid planten dus tot voordeel om een hoog Pa-gehalte te hebben.
Het Pa-gehalte van planten van het Jacobskruiskruid varieert in Meijendel tussen de 0.05% 1.50% van het drooggewicht. Dit betekent dat de plant met het hoogste Pa-gehalte een 30 maal
hoger gehalte aan Pa's heeft dan de plant met het laagste Pa-gehalte! Hoe kunnen we nu een
dergelijke grote variatie in Pa-gehaltes verklaren als juist planten met een hoog gehalte aan Pa's
een voordeel hebben doordat ze minder aangetast worden door herbivoren? We verwachten dat
door natuurlijke selectie er alleen nog planten zouden voorkomen met een hoog Pa-gehalte.
Planten die niet (of minder) door herbivoren worden aangetast, hebben een hogere zaadproduktie
dan planten die wel worden aangetast. Dit betekent dat planten met een hoog Pa-gehalte (worden
minder aangetast) over de jaren heen in aantal toenemen ten opzichte van planten met een laag Pagehalte. Uiteindelijk zou een populatie dan alleen nog maar planten met een hoog Pa-gehalte
bevatten. Voorwaarde voor een dergelijk scenario is dat het Pa-gehalte erfelijk bepaald is. Dat wil
zeggen dat planten een hoog Pa-gehalte ook nakomelingen hebben met een hoog Pa-gehalte.
Als het Pa-gehalte niet erfelijk bepaald wordt de variatie in Pa-gehalte mogelijk door
milieuomstandigheden van de plant verklaard. Afhankelijk van de standplaats varieert dan het Pagehalte van de plant. Als echter het Pa-gehalte wel erfelijk bepaald is betekent dit dat er naast
voordelen aan een hoog Pa-gehalte (= minder vraat) ook nadelen moeten kleven.
Wat zijn de nadelen van een hoog Pa-gehalte? Een aantal verklaringen zijn geopperd.
Algemeen wordt aangenomen dat planten in hun groei beperkt worden door voedingsstoffen en/of
licht. Dit betekent dat de plant deze schaarse middelen moet verdelen over bijvoorbeeld groei of
zaadproduktie en afweer tegen herbivoren (produktie van Pa's). Voedingsstoffen besteedt aan de
produktie van Pa's kunnen dus niet meer besteed worden aan de groei. Planten die veel Pa's
produceren zouden dus minder snel groeien en minder zaden produceren.
Ook wordt verondersteld dat Pa's niet alleen giftig zijn voor herbivoren maar ook voor de
plant zelf Een hoger gehalte aan Pa's betekent dan niet alleen een betere afweer tegen herbivoren
maar ook een langzame vergiftiging van de plant zelf.
Enerzijds hebben Pa's voordelen (minder herbivorie en dus hoge zaadproductie), anderzijds
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Tabel 1. Absolute groei in rozetdiameter en bloei in het groeiseizoen van Jacobskruiskruidplanten
in kunstmatige populaties met drie behandelingen met een verschillende toegang van herbivoren
gedurende driejaren.
GROEI ROZETDIAMETER IN CM
Groep Jaar

Exclosure

Zebrarups exclosure

Controle

A
B
B
C
C

11.46
4.35
-3.58
-8.21
-2.91

7.83
0.31
-8.64
-11.59
-1.98

4.89
-3.22
-6.35
-11.03
-0.73

1987
1987
1988
1988
1989

PERCENTAGE BLOEI
A
B
C

1987
1988
1989

23.6
68.6
23.6

13.8
42.3
8.0

32.6
38.5
3.2

Tabel 2. Schatting van de erfelijkheidsgraad van Pa-gehalte in Jacobskruiskruid met vier
verschillende methoden. In alle gevallen wijkt de geschatte erfelijkheidsgraad significant van O af.
Erfelijkheidsgraad

Methode
Full sibs
Half sibs

100%
droogte stress
voed ings stress

86%

Diallele kruising
Klonen in het veld

43%
46%
24%

1987- 1988
1988- 1989
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zijn er nadelen (zelfvergiftiging of kosten verbonden aan de produktie van Pa's). Het voordeel van
het hebben van hoge Pa gehaltes hangt nu af van de herbivorendruk. Als er veel vraat door
herbivoren is, is het een voordeel om een hoog gehalte aan Pa's te hebben omdat de kosten
verbonden aan Pa's geringer zijn dan de vraat door herbivoren. De investering in Pa's wordt
terugbetaald in een lagere aantasting door herbivoren. Individuen die niet geïnvesteerd hebben in
Pa's worden veel zwaarder aangetast. Wanneer de herbivorendruk laag is wordt een investering in
Pa's echter niet terugbetaald omdat de aantasting laag is. Een en ander leidt er toe dat de variatie
in Pa-gehalte in het Jacobskruiskruid in stand wordt gehouden door een variërende
herbivorendruk.
Om te kijken of het bovenstaand verhaal klopt moeten we vier veronderstellingen controleren:
1) Heeft aantasting door herbivoren een negatief effect op het Jacobskruiskruid?
2) Is het gehalte aan Pa's erfelijk bepaald?
3) Varieert de herbivorendruk van plek tot plek of van jaar tot jaar?
4) Is de groei/zaadproduktie van planten met een hoog Pa-gehalte kleiner dan van planten met een
laag Pa-gehalte?
Effect van aantasting door herbivoren op de groei en zaadproduktie van het
Jacobskruiskrui d
Om het effect van herbivoren op de groei en zaadproduktie van het Jacobskruiskruid te
bestuderen zijn van 8 planten circa 100 genetisch identieke individuen gemaakt. Deze klonen zijn
lukraak verdeeld over twee kunstmatige populaties in Meijendel. Binnen de populaties waren er
drie behandelingen: 1) de controle, hier werden alle herbivoren toegelaten, 2) de exclosure, hier
werden alle herbivoren zo goed mogelijk uitgesloten, 3) de zebrarups exclosure, hier werden alle
herbivoren toegelaten behalve de zebrarupsen. De proef werd drie jaar lang gevolgd en er waren
drie groepen aanwezig met een verschillende voorbehandeling. De groei, bloei en zaadproduktie
van planten werd gemeten. Uit tabel 1 blijkt dat in bijna alle gevallen de groei in de controle
kleiner is dan in de exclosures. Evenzo blijkt het aantal bloeiende planten in de controle kleiner te
zijn dan in de exclosures. Ook als de zaadproduktie werd uitgerekend blijkt dat deze in de
exclosures het grootst is. Zoals te verwachten was, hebben herbivoren een negatief effect op
groei, bloei en zaadproduktie van het Jacobskruiskruid.
Overerving van Pa's
Om te bepalen of het gehalte aan Pa's erfelijk bepaald is wordt de erfelijkheidsgraad bepaald. De
erfelijkheidsgraad geeft aan hoeveel procent van de variatie in het gehalte aan Pa's tussen planten
verklaard wordt door variatie in erfelijke componenten. Een erfelijkheidsgraad van O procent voor
het gehalte aan Pa's zou betekenen dat alle variatie die er is voor Pa's bepaald zou worden door
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Tabel 3. Dichtheid van herbivoren gemeten als het aantal vraatsporen per cm rozetdiameter of per
bloemhoofdje. — niet gemeten.
Jaar

1987

Ei pakketten Jacobsvlinder
Aantal gaten in blad aardvlo adult
Aanwezigheid larve aardvlo
Aanwezigheid trips
Aanwezigheid uiltjes soorten
Aantal larven van spuugbeestje
Aantal larven van zaadvllegen
Aantal larven van spannersoorten
Aantal mijnen van bladmineerders
Vraatsporen konijn

0.219 0.0
0.84 0.31
—
0.836
0.581 4.476
0.002 0.000
0.134
0.024 0.002
0.002 0.000
0.016 0.004
0.000 0.000

.1.

1988

1989
0.001
0.46
2.492
—

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.074

Tabel 4. Samenvatting van de experimenten met betrekking tot kosten van Pa's voor het
Jacobskruiskruid. -i- = kosten aantoonbaar, - geen kosten aantoonbaar.
Penologie
Laboratorium vegetatief

generatief
Veld

Voeding

Kosten

optimaal
stikstof beperkt
fosfaat beperkt
optimaal

+

vegetatief
generatief

de milieuomstandigheden. Een erfelijkheidsgraad van 100 procent voor het gehalte aan Pa's zou
betekenen dat alle variatie die er is voor Pa's bepaald zou worden door verschillen in erfelijke
eigenschappen tussen planten. De erfelijkheidsgraad wordt geschat door de nakomelingen van
verschillende ouderplanten met elkaar te vergelijken. Voor het Jacobskruiskruid zijn op drie
manieren planten met elkaar gekruist en zijn klonen met elkaar vergeleken en is de
erfelijkheidsgraad geschat (Tabel 2, Falconer 1981, Vrieling 1991b). In alle gevallen blijkt dat er
een duidelijke erfelijke component aanwezig te zijn. De variatie in Pa-gehaltes in het veld wordt
maar ten dele veroorzaakt door verschillen in standplaats.
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Variatie in herbivorendruk in ruimte en tijd
In het hiefooven beschreven experiment werd niet alleen de groei en zaadproduktie van de planten
gemeten maar ook de aanwezigheid van de verschillende herbivoren. Op deze manier is het
mogelijk een relatieve schatting te maken van de dichtheden van herbivoren van jaar tot jaar en of
deze relatieve dichtheid binnen een jaar verschilt tussen de twee kunstmatige populafies. De
relatieve dichtheid van herbivoren tussen jaren varieert aanzienlijk zoals uit tabel 3 blijkt. Ook
tussen de twee populaties bleken er significante verschillen in herbivoren druk te zijn voor bijna
alle herbivoren. We kunnen concluderen dat de herbivorendruk aanzienlijk varieert in ruimte en
tijd.
Kosten verbonden aan de produktie van Pa's
De kosten verbonden met hoge Pa-gehaltes werden geschat door in het laboratorium
Jacobskruiskruidplanten onder identieke omstandigheden op te kweken en na een bepaalde tijd de
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groei van de verschillende planten met elkaar te vergelijken. We verwachtten dat planten die
geïnvesteerd hebben in veel Pa's een lager plantgewicht hebben en vice versa dat planten die niet
in Pa's hebben geïnvesteerd een hoger plantgewicht hebben bereikt. Figuur 1 laat het verband zien
tussen Pa-gehalte en plantgewicht in een experiment waarbij de planten werden opgekweekt onder
optimale omstandigheden. Inderdaad hebben planten met een laag Pa-gehalte gemiddeld een hoger
eindgewicht dan planten met een laag Pa-gehalte. De spreiding in de waarnemingen is echter
bijzonder groot. Slechts 4% van de spreiding in eindgewicht van de planten wordt verklaard door
de verschillen in het gehalte aan Pa's. Zes herhalingen van dit experiment in laboratorium en veld
lieten slechts in één geval kosten van Pa's zien (Tabel 4). Voor de zaadproduktie werd nimmer
een negatief verband met het Pa-gehalte gevonden. De conclusie uit deze experimenten is dat er
geen of slechts zeer geringe kosten verbonden zijn aan de produktie van Pa's voor het
Jacobskruiskruid.
CONCLUSIE
Herbivoren hebben een negatief effect op het Jacobskruiskruid en een afweermechanisme (zoals
hoge gehaltes aan Pa's) tegen herbivoren is dan ook zinvol. De variatie ln het gehalte aan Pa's in
het Jacobskruiskruid is voor een groot deel genetisch (erfelijk) bepaald. Er lijken echter geen of
weinig kosten verbonden te zijn aan de produktie van Pa's. De hypothese dat de grote variatie in
het gehalte aan Pa's in stand wordt gehouden door een balans tussen kosten en baten
(=verminderde vraat) van Pa's kan niet worden bevestigd. Klaarblijkelijk zijn er op een andere
manier nadelen verbonden aan hoge Pa-gehaltes (of voordelen aan lage Pa-gehaltes). In een
volgend verhaal zal ik hier nader op ingaan waarbij een interessante interactie tussen mieren,
luizen, zebrarupsen en het Jacobskruiskruid een belangrijke rol speelt.
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ECOLOGISCH ONDERZOEK EV MEIJENDEL
H.G.J.M. van der Hagen, Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, Postbus 710, 2501 CS 'sGravenhage.
Al meer dan 60 jaar wordt in Meijendel ecologisch onderzoek verricht. Studies naar de
verrichtingen van dieren en planten, hun onderlinge relaties èn hun relaties met het hen
omgevende landschap hebben daarin centraal gestaan.
In dit artikel wordt allereerst ingegaan op het ontstaan en de ontwikkeling van het onderzoek in
Meijendel. Daarna wordt stilgestaan bij de huidige stand van zaken. Dit geeft tevens aan waar
lacunes in het onderzoek liggen. Een visie op het onderzoeksbeleid voor het duingebied Meijendel
sluit dit artikel af
GESCHIEDENIS
In het begin van de twintigste eeuw had de gemeente Wassenaar de intentie een villapark te
bouwen in de valleien Meijendel, Kijfhoek en Bierlap. Een oproep van dr. A. Schierbeek en de
inspanning van het toenmalige Wassenaarse waterleidingbedrijf (veiligstelling van het
waterwingebied) hebben toendertijd geleid tot de onteigening van bovengenoemde duinvalleien
(ongeveer 450 ha). Tevens werd, naar aanleiding van voorgaand feit, de wens geuit
wetenschappelijke informatie te verzamelen in en van Meijendel. Het Meijendel-onderzoek was
een feit. De coördinatie hiervan lag bij het Meijendel-Comité (tot 1940 Meijendel-commissie).
Een van de oudste nu nog bestaande onderzoeksopstellingen is een drietal PQ's (Permanente
Quadraten) ingericht door dr. A. Schierbeek in 1928. Binnen het PQ is elk boompje en struikje
met zijn stamvoet nauwkeurig in kaart gebracht. Een publicatie over de ontwikkeling van deze
PQ's over de periode 1928 - 1990 is in voorbereiding.
Een samenvatting van het onderzoek tot de 70'er jaren is te vinden in het jubileumboek
"Meijendel, duin water leven", dat is uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van
de toenmalige DWL (Croin Michielsen 1974). Later is door Van der Meulen (1982) een overzicht
van het vegetatie-onderzoek gepresenteerd.

ONTWIKKELING VAN HET ONDERZOEK
De ontwikkeling van het natuuronderzoek in Nederland is parallel verlopen aan die in het
natuurbeheer. Hiermee bedoel ik het volgende. Tot voor enige decennia leidde, in het beste geval.
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een directe bedreiging van een gebied tot aankoop. Daarmee leken de natuurwaarden van zo'n
gebied veilig gesteld. Natuurbeheer werd slechts mondjesmaat gepleegd, ook omdat tóen het
begrip "geen menselijke beïnvloeding" opgeld deed. Overigens waren financiële middelen ten
behoeve van actief beheer vaak niet aanwezig en richtte het beheer zich in eerste instantie op de
bescherming van afzonderlijke soorten en kleine gebieden. In de loop van de tijd werd steeds meer
duidelijk dat de invloed van de mens deel uitmaakt van het natuurbeheer en dat deze niet per
definitie schadelijk hoeft te zijn, maar vaak differentiërend en verrijkend werkt (Westhoff 1945).
Met name door grootschalige landschappelijke veranderingen (ruilverkavelingen, ontwateringen
ed.) is ook het voeren van een extern beheer een absolute noodzaak geworden om in een
natuurgebied natuurwaarden te kunnen handhaven (Gorter, 1986).
Een parallelle ontwikkeling geldt ook voor het onderzoek van Nederland en van Meijendel. Betrof
het eerst het maken van lijsten met betrekking tot de aanwezigheid van soorten, later werd vooral
de vegetafiekunde bedreven (o.a. Boerboom, 1958) en studie verricht aan dierengemeenschappen
(brOedvogelmonitoring, entomofauna). Eind zeventiger en begin tachtiger jaren is het
plantensociologlsch onderzoek weer opgepakt. Resultaat was een tweede kaart van Meijendel,
gebaseerd op nieuwe inzichten: de duinlandschapskaart (Van der Meulen & Van Huis 1985).
In het beheer en in het onderzoek is het landschap centraal komen te staan, ontleed in haar basis,
te weten 'vorm' (= geomorfologie) en 'aankleding' (= plantengroei) (Van der Hagen & Van der
Meulen 1989). Vooral de samenhang tussen abiotische elementen (duinzand, grondwater en
(micro-)klimaat) en de biotische elementen (planten en dieren) in een landschap is belangrijk.
Echter, het landschap dat wij zien is een momentopname. Het verandert voortdurend. Deze
natuurlijke ontwikkeling is door het menselijk gebruik van het duin vaak ongunstig beïnvloed.
Er zijn drie belangrijke landschapsbepalende processen, die bepalend zijn voor het beheer en het
onderzoek van een gebied:
1. Geohydrologische processen, zowel die van het diepe als het ondiepe grondwater. Het zijn
vooral de hydrologen, die hieraan onderzoek hebben gedaan. De laatste decennia is er sprake van
een toenemende samenwerking met de ecologen.
2. Geomorfologische processen, bijvoorbeeld wind- en watererosie. Over vasfleggen met riet is in
aflevering 23 van de Meijendel Mededelingen gerapporteerd (Van Leeuwen «fe Jungerius 1992).
3. Biologische processen (ontwikkeling van de vegetatie en van de dierenwereld).
Hulpmiddelen bij het onderzoek zijn kartering, monitoring en modelbouw. Een kartering beschrijft
wat er op een bepaald moment aanwezig is. Bij herhaald karteren worden ook veranderingen
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zichtbaar. Monitoring is het registreren of meten van processen en modelbouw betreft het op
wiskundige of andere manier nabootsen van een deel van de werkelijkheid. Deze nabootsing is van
groot belang bij het voorspellen van gevolgen van ingrepen in het landschap. Succesvol
modelleren staat of valt met kennis van sleutelparameters en de manier waarop deze met elkaar
samenhangen.
STAND VAN ZAKEN
Voor een bundeling van onderzoek tot ongeveer 1975 wordt verwezen naar Croin Michielsen
(1974). In 1989 is door middel van een enquête een beschrijving gemaakt van de onderzoeken die
in het duingebied Meijendel plaatsvinden. Door individuele onderzoekers worden daarnaast vaak
al dan niet systematisch gegevens verzameld tijdens het reguliere veldwerk. In tabel 1 zijn de
onderzoeken naar hoofdonderwerp gerangschikt. Tabel 2 geeft de opsplitsing per hoofdonderwerp.
Door het bedrijf wordt, naast ecologisch of vanuit andere disciplines hieraan gelieerd onderzoek
(D 01.3; tabel 2), ook onderzoek verricht aan de geohydrologie en de geochemie van het
duingebied door andere afdelingen van het du in waterbedrijf

Tabel 1. Overzicht van de hoofdonderwerpen.

D 01

Botanisch onderzoek

D 02

Zoölogisch onderzoek

D03

Fysisch-geografisch, Bodemkundig en Geomorfologisch onderzoek

D 04

Historisch, Geologisch en Archeologisch onderzoek

D 05

Hydrobiologisch onderzoek

D 06

Klimatologisch onderzoek

D 07

Recreatie-onderzoek

D08

Fotografie en geluid
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Tabel 2. Overzicht van projecten per hoofdonderwerp.

D 01
D 01.1
D 01.2
DOl.3
D 01.4
D 01.5
D 01.6

Botanisch onderzoek
Plantensystematiek
Vegetatiekunde en plantenecologie
Relatie vegetatie - grondwater
Floristisch onderzoek
Mycologie
Relatie dier - plant

D 02.1
D 02.2
D 02.3
D 02.4
D02.5
D 02.6

Zoölogisch onderzoek
Diersystematiek en -geografie
Ecologie van zoogdieren
Ecologie van vogels
Vogel-inventarisaties
Ecologie van ongewervelden
Ecologie van andere fauna

D 03.1
D 03.2
D 03.3

Fysisch-geografisch, bodemkundig en geomorfologisch
onderzoek
Ontwikkeling van stuifkuilen
Effectstudie beplantingen
Bodemonderzoek

D 02

D03

D 04
D 04.1
D 04.2
D 04.3
D 05

Historisch, geologisch en archeologisch onderzoek
Veenlaagdetectie
Archeologie
Historisch onderzoek

D 05.1
D 05.2
D 05.3

Hydrobiologisch onderzoek
Hydrobiologie infiltratieplassen
Hydrobiologie kwelplassen
Biorestauratie

D06.1
D 06.2
D 06.3

Klimatologisch onderzoek
Neerslag en kwaliteit
Wind
Zeespiegelrijzing - Landschap

D 07.1
D 07.2

Recreatie-onderzoek
Recreatie-ecologisch onderzoek
Recreatie-sociologisch onderzoek

D 08.1
D 08.2

Fotografie en geluid
Fotografie (remote sensing)
Audio-visuele middelen en geluid

D 06

D 07

D08
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ONDERZOEK PER HOOFDONDERWERP
Botanisch onderzoek (D 01)
Het botanisch onderzoek wordt hier in brede zin opgevat. Het betreft ook onderzoek aan de lagere
groepen organismen, alsmede het onderzoek van de invloed van dieren op planten.
Veel botanisch onderzoek wordt in Meijendel traditioneel gedaan door middel van langdurig te
volgen permanente proefvlakken (PQ's). Deze zijn met een verschillende doelsteling ingericht.
De oudste onderzoekingen zijn de hierboven reeds genoemde Schierbeek-PQ's, waarin de
dynamiek van de vegetatiestructuur centraal staat. De later ingerichte PQ's (1953 - 1984, waarvan
de meeste in de 50-er jaren) beschrijven vegetatie-ontwikkeling (successie) en de ontwikkeling van
plantensoorten (onafhankelijk van de ruimtelijke rangschikking binnen het PQ). Bij de inrichting
van de PQ's lag de nadruk op monitoring van de gevolgen van het aanleggen van
infïltratiepannen, het beschrijven van de roemruchte noordhellingen en de ontwikkeling van de
duinbossen. De gevolgen van de start van de infiltratie zijn nagegaan voor de pannen zelf, voor de
randen van de Infïltratiepannen als ook voor de natter wordende Helmduinen. Na de inrichting van
de pannen is een aantal PQ's verloren gegaan; de pannen bleken groter te zijn geworden dan
oorspronkelijk geprojecteerd! Later is door E. van Dijk het onderzoek van de gevolgen van het
infiltratiewater geïntensiveerd. In 1993 zal de draad weer worden opgepakt: de lokaties die Van
Dijk heeft onderzocht zullen opnieuw worden beschreven. Hierdoor is de verbetering van de
waterkwaliteit van de pannen ook getalsmatig uit te drukken. Een rapportage van alle PQ's is in
voorbereiding.
Bosonderzoek vindt tevens plaats in het enige duinrelbos dat Meijendel rijk is (Hertenkamp)
door S. van der Werf. In het Kijfhoekbos (Duinberkenbos) ligt een transect van H. Koop; dit
transect maakt deel uit van een onderzoek naar de ontwikkeling van natuurlijke bostypen in
Nederland. Hierin wordt vanaf 1982 elke 5 jaar nauwgezet de horizontale en vertikale structuur
van de diverse lagen in het bos beschreven.
Vegetatie-ontwikkeling van terrestrische lichenengemeenschappen is sedert 1985 door F.
Daniëls ter hand genomen door het plaatsen van drie PQ's in de Binnenduinen in de nabijheid van
de Klip. Verspreidings-ecologisch onderzoek van epifytlsche mossoorten is in 1991 van start
gegaan (E. Weeda). Het betreft hier met name mossoorten op Gewone vlier, maar ook de
verspreiding van bijzondere terrestrische mossen. Veel van deze onderzoeken leveren tevens een
bijdrage aan het project 'Plantengemeenschappen in Nederland' (Schaminée e.a. 1989).
Vier grote onderzoeken hebben betrekking op het effect van dieren op vegetatie of plantensoorten.
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Het betreft het effect van konijnen op duingraslanden (in twee verschillende onderzoeksopzetten),
het effect van konijnen op kiemplanten en het effect van fytofage insekten op plantensoorten.
In twee onderzoeken registreren exclosures het effect van begrazing door konijnen. De ene groep
exclosures bestaat inmiddels 15 jaar. Assendorp (1991) heeft het resultaat op vegetatie en bodem
gerapporteerd. Een tweede groep exclosures is sedert 1984 gesitueerd op de Harstenhoek, een
gebied dat qua vegetatie-structuur volledig wordt bepaald door konijnen.
Om meer te weten te komen over bosdynamiek wordt door F. van der Meulen en E. van der
Maarel op drie plaatsen onderzoek verricht naar de ontwikkeling van kiem- en juvenielplanten van
struweel- en boomsoorten. Over een periode van 6 jaar is het reilen en zeilen van honderden
kiemplanten gevolgd, zowel in een situatie die beïnvloed is als een die niet beïnvloed is door
begrazing van konijnen. De resultaten zullen inzicht geven in vragen als: zijn er stamjaren;
worden stamjaren doorbroken door konijnenactiviteit; is er een relatie tussen het uitbreken van
myxomatose omstreeks 1956 en de uitgebreide struweelontwikkeling in Meijendel sedert 1956?
De regelmatige duinbezoeker zal het zijn opgevallen dat Jacobskruiskruid jaar op jaar in een sterk
variabel aantal het duingebied met haar gele bloemkleur tooit. Door de vakgroep Populatiebiologie
van de Rijksuniversiteit Leiden wordt (onder leiding van E. van der Meijden) een grote inspanning
gepleegd om de sturende factoren te achterhalen van de populatiedynamica van planten en haar
fytofagen. Naast Jacobskruiskruid en zijn herbivoren gaat hierbij speciale aandacht uit naar de
tweejarige soorten Veldhondstong, Driedistel en Slangekruid. Ook de relaties tussen deze planten
en h\m bestuivers (voornamelijk hommels) maken nu deel uit van het onderzoek. In voorgaande
afleveringen van de Meijendel Mededelingen is over al deze aspecten gerapporteerd (Klinkhamer
e.a. 1990; Prins 1990; Kooi 1990; Van Baaren «fe De Bruyn 1990; Klinkhamer «fe De Jong 1991;
Wesselingh 1991; De Heiden 1991; Vrieling 1991; Soldaat 1991).
Onder de noemer waterwinning en natuurbeheer vallen drie onderzoeken. Ten behoeve van een
betere afstemming van natuurbeheer en waterwinning (effectberekening van het lokaal opheffen of
herinrichten van waterwinning) is het model HYVEG ontwikkeld (Noest 1991a, 1991b). In
samenwerking met de Provincie Zuid-Holland wordt momenteel door het DZH (Meijendel) en
EWR (Berkheide) gewerkt aan een globaal vergelijkende studie (vegetatie en vogels) naar de beste
locatie voor het opheffen van oppervlakte-infiltratie ter grootte van 10 miljoen m^ (Van der Hagen
«fe Bakker 1991). De subtiele "inrichting" van duinvalleivegetaties wordt met de hulp van HYVEG
nader uitgewerkt.
Tenslotte worden nog twee kleinere vegetatiekundlg-hydrologische onderzoeken genoemd. Ten
gevolge van een buisbreuk in 1986 stagneerde in de zomer de aanvoer van het infiltratiewater
enige tijd. Vegetatieonderzoek beeft de gevolgen beschreven en geen gevolgen op de korte termijn
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geregistreerd (Van der Meulen 1988). Een herhaling van de opnamen staat op stapel.
De vegetatiemonitoring van het proefproject Diepinfiltratie Waalsdorp I loopt reeds gedurende drie
jaar. Vooralsnog zijn er geen structurele veranderingen geregistreerd (intern rapport); over een
aantal jaren wordt een tussenrapportage gepresenteerd.
Ook vindtfloristischonderzoek plaats in Meijendel. Het betreft inventarisaties in het kader van
FLORON (coördinator J. Cevat) op basis van kilometerhokken. Het belang van deze
inventarisaties is voornamelijk bovenregionaal en landelijk. De ontwikkeling van een Biologisch
Meetnet (Vos e.a. 1991) is een ander onderzoek waarin Meijendel een bijdrage leverde voor het
nationaal onderzoek.
In de afgelopen jaren is het onderzoek aan paddestoelen door M.M. Nauta en L.M. Jalink
voortvarend ter hand genomen. Het doel is een vergelijking van de enorme rijkdom aan
paddestoelen van het verleden en de huidige situatie. Tot op heden heeft het onderzoek diverse
spectaculaire soorten opgeleverd (o.a. Jalink 1989).
Zloölogisch onderzoek (D 02)
Binnen het zoölogisch deel nemen twee onderzoeken een zeer prominente plaats in, namelijk de
broedvogel inventarisaties en het onderzoek van de arthropodenfauna van Meijendel. Beide zijn
reeds enige decennia aan de gang. De ontwikkeling van de broedvogelbevolking over de periode
van 1959 tot 1984 is beschreven in Van Ommering <& Van der Salm (1990).
Broedvogelinventarisaties met de methode BMP/SOVON worden vanaf 1984 jaarlijks
gerapporteerd (diverse jaarverslagen van de Vogelwerkgroep Meijendel en Meijendel
Mededelingen). Voor een beschouwing van de resultaten vanaf 1984 is het nog te vroeg. De
gegevens worden bijvoorbeeld wel gebruikt bij de evaluatie van de begrazing.
Een bijzonder onderdeel van het broedvogelonderzoek is het onderzoek van meeuwen door de
meeuwengroep (H. Wanders c.s.). In Bouman ea (1991) is de opkomst en ondergang van de
meeuwenkolonie op schrift gesteld.
Onderzoek aan de arthropodenfauna is in het verleden deels parallel opgezet met het PQonderzoek voor vegetatie-ontwikkeling. Maar ook in een transect van zee naar de binnenduinrand
zijn vangpotten geplaats. Dissertaties met betrekking tot specifieke groepen zijn onder andere
gebaseerd op deze gegevens en op eigen onderzoek (o.a. wolfspinnen: Van der Aart 1977). Later
zijn aanvullend gegevens verzameld. Onlangs is een globaal samenvattend rapport verschenen
(Bouman «fe Van Hinsberg 1991). Een uitgebreide studie is vereist om relaties tussen
arthropodenfauna en landschaps- en vegetatieontwikkeling beter gefundeerd te kunnen
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omschrijven. Hoewel de basisgegevens voor deze studie thans voorhanden zijn is het nog niet
gelukt de financiering voor het uitvoeren van deze studie rond te krijgen.
Een bijdrage in het bovenregionale onderzoek betreft het registreren en vergelijken van de
relatieve aantallen konijnen van de Nederlandse kustduinen (Lucas c.s. DZH). Dit onderzoek moet
aangeven welke relaties bestaan tussen konijnen, jacht en vossenstand.
In het kader van een landelijke onderzoek wordt in Meijendel verspreidings-ecologisch
onderzoek gedaan aan ongewervelden (P. van Helsdingen c.s.. Nationaal Natuurhistorisch
Museum). Vllndermonitoring in samenwerking met de Vlinderstichting vormt eveneens een
bijdrage in landelijk kader. De resultaten worden ook gebruikt voor de evaluatie van het
begrazingsexperiment. In delen van Meijendel worden door individuele onderzoekers de aantallen
vlinders bijgehouden (Van Tol; Van Oosten).
Naast deze omvangrijke projecten wordt ook onderzoek verricht aan melanisme bij insekten
(Brakefield), inventarisatie plantegallen (Roskam), watermijten van Nederlandse duinwateren (Smit
«fe Van der Hammen), ecologie van Drosophila-parasieten (Van Alphen), konijnenwentels (Drees),
duinhagedis (Zuiderwijk) en marterachfigen (NLB).
Fysisch-geografisch, Bodemkundig en Geomorfologisch onderzoek (D 03)
Het onderzoek aan het ontstaan en de ontwikkeling van stuifkuilen staat centraal bij het
geomorfologisch onderzoek in Meijendel. Het veldwerk omvat een intensieve monitoring van één
stuifkuil met zogenaamde erosiepennen, een zeer globale analyse van de ontwikkeling van alle
stuifkuilen in een groot gebied (Meeuwenhoek) en een nadere studie aan vier kuilen van
voornoemde groep. Dit moet inzicht geven in de wijze van vorming van stuifkuilen, de natuurlijke
vastlegging en de maximale omvang van stuifkuilen in Meijendel. Een belangrijk hulpmiddel bij
het volgen van de ontwikkeling van stuifkuilen in geheel Meijendel zijn false colour luchtfoto's
(schaal 1:2.500) van de jaren 1975, 1980, 1985 en 1990. Door het zogenaamde deflatie-oppervlak
(daar waar zand uitstuift) van stuifkuilen te bepalen is het mogelijk (van bovenaf gezien!)de
wijziging van de oppervlakte van stuivend zand vast te stellen. Het totale oppervlak is in de loop
van de jaren 1975 - 1990 toegenomen; maar minder sterk dan het vanaf maaiveldhoogte lijkt. Het
totale deflatie-oppervlak bedroeg in het meest stuivende deel van Meijendel in 1990 ongeveer 5%.
Hoewel de natuur er niet om vraagt moet het duin om allerlei redenen toch worden vastgelegd.
Een van die methoden bestaat uit het "planten" van dode rietstengels. Over de eerste resultaten
van dit experiment is in aflevering 23 van de Meijendel Mededelingen gerapporteerd. Een zeer
gedetailleerde studie naar een natuurlijke vasflegger (algen) is bijna afgerond (J. Pluis «fe B. de
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Winder). Veel van het stuif-onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van P. Jungerius.
Een zeer intensief meetprogramma is uitgevoerd aan een helling in het achterduin van Meijendel.
Het betreft metingen aan het proces van zandtransport op een helling en de effecten die dit heeft
op de morfologie, fysische-chemie en biologie van zo'n helling. De metingen betreffen klimaat op
mesoschaal en microschaal, bodemklimaat en kwantiteit en kwaliteit van het regenwater,
bodemwater en ondiepe grondwater. De rapportage van ruim 3 jaar meten is gereed (Ten Harkei
1992 en dit nunmier).
Bodemonderzoek heeft vaak een ondersteunende taak bij het vegetatieonderzoek. Tussen de
bodem en vegetatie bestaat een heel sterke wisselwerking. Ze beïnvloeden elkaar in sterke mate,
waarbij de bodem op de lange termijn een eigen, overheersende rol kan gaan spelen. Zo is de
beschikbaarheid van voedingsstoffen in duinzand volledig afhankelijk van (de opbouw van)
organische stof in het bodemprofiel. In het kader van regeneratie van Zuidhollandse duinen is een
groot aantal vegetaties van duinvalleien en kwelplassen en van randen van duinvalleien en
kwelplassen bemonsterd. In dit kader valt ook de vallei Bierlap. Tevens vindt in de vallei Bierlap
bodemonderzoek plaats ten behoeve van de monitoring van de begrazing (Van der Hagen).
Historisch, Geologisch en Archeologisch onderzoek (D 04)
ln de Vlakte van Waalsdorp reikt het Oude Duinlandschap plaatselijk tot in het maaiveld. Bij het
uitvoeren van technische werken, wordt archeologisch onderzoek gedaan (Waasdorp «fe Pont;
Gemeente 's-Gravenhage). Vondsten tonen bewoning en landbouw van de bronstijd tot
Middeleeuwen aan. Ook de Harstenhoek lijkt een dergelijk venster naar het Oude Duinlandschap
en daarmee een waardevol archeologisch object te zijn (mond. meded. B van der Valk,
Rijksgeologische Dienst).
Ter detaillering van het hydrologisch model worden kleine veenlagen gekarteerd (RGD), die
ondiep in de ondergrond aanwezig zijn. Deze veenlagen zijn van essentieel belang voor een goede
modelopbouw met name waar het gaat om een hydrologisch model.
Aan het historisch onderzoek van Meijendel is sedert het samenvattende verhaal van Boerboom
(1957) nauwelijks aandacht besteed. Wel is veel informatie bijeengebracht die als basis zou
kunnen dienen voor een beschrijving van de geschiedenis en de historische geografie van
Meijendel (JJM Otten).
Hydrobiologisch onderzoek (D 05)
Infïltratiepannen zijn een onmisbaar onderdeel van het productieproces van drinkwater. Onder
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verantwoordelijkheid van het bedrijfslaboratorium wordt naast fysisch-chemisch onderzoek ook
een beperkt hydrobiologisch meetprogramma uitgevoerd. Diverse rapportages hebben reeds het
licht gezien (AC Hoekstra, JC Schmale). In dit nummer is een rapportage opgenomen over de
milieu-indicatiewaarde van exuviae (Schmale 1992).
Hydrobiologisch onderzoek in natuurlijke wateren van Meijendel is slechts incidenteel uitgevoerd:
watermijten (zie D02) en macrofauna van duinrellen.
Vanaf het midden van de vijftiger jaren tot circa 1976 is in het duin rivierwater geïnfiltreerd dat
aanmerkelijk meer slib bevatte dan het huidige infiltratiewater. Dit slib heeft zich in de pannen
opgehoopt. Het verwijderen van deze sliblaag is in een proefproject ter hand genomen (Van der
Hagen «fe Hoekstra 1991). Mede op basis van deze resultaten wordt thans gewerkt aan een plan
voor bio-restauratie en biotoop-optimalisatie teneinde te komen tot een optimale situatie voor alle
trofische niveaus. Ook een goed visbestand hoort hierbij (o.a. Paalvast 1991).
Klimatologisch onderzoek (D 06)
Volgend op het onderzoek genoemd in D03 (meetopstelling) wordt momenteel onderzoek verricht
naar de kwaliteit van het regenwater en de gevolgen die dit heeft op de ontwikkeling van
duingraslanden en het bodem- en grondwater. Een eerste biologische verslaglegging (biomassaontwikkeling) is reeds gedaan (Heil e.a. 1990). De fysische chemie, organische chemie en
klimatologie ter plaatse van twee meetopstellingen worden in het kader van een promotie-studie
(Ten Harkei FGB/UvA) op het ogenblik uitgewerkt. Het project zal in 1995 worden afgerond. De
resultaten moeten inzicht geven in de sturende factoren bij de ontwikkeling van duingraslanden
(o.a. konijnen, zure regen, chemische verontreiniging en het grondwater).
In het kader van zeespiegelrijzing en het effect op het landschap is een modelberekening via het in
Meijendel ontwikkelde vegetatievoorspelmodel HYVEG uitgevoerd (Noest 1991b) voor
kwaliteitsveranderingen van duinvalleien van de duinen van Oostvoorne.
Recreatie-onderzoek (D 07)
In 1974 is er een uitvoerig studie verricht naar recreatiestromen in Meijendel (JJM Otten). In
samenwerking met de Landbouwuniversiteit Wageningen is fase II van het recreatie-sociologisch
onderzoek van Meijendel in 1992 van start gegaan. Daarbij wordt de omvang van de omvang van
de recreatie in Meijendel gedurende de periode 1993-1997 geregistreerd. Dit als gevolg van het in
1991 afgeronde onderzoek: "Opnieuw: recreatie in Meijendel".
Aan recreatie-ecologisch onderzoek is slechts zeer beperkt aandacht besteed, ondanks de
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beperkte inzichten die er bestaan ten aanzien van de gevolgen van mensen en hun (loslopende)
huisdieren in een duin/natuurgebied. Waarschijnlijk dat als gevolg van de herinrichting (zie
hiervoor) een bescheiden recreatie-ecologisch onderzoek wordt uitgevoerd.
Fotograrie en geluid (D 08)
Veel van het voorgaande onderzoek wordt ondersteund door informatie ontleend aan een
uitgebreide serie false colour luchtfoto's die elke vijfjaar (schaal 1:2.500) in opdracht van het
duinwaterbedrijf worden gevlogen. Snelle terrein-interpretaties zijn in hoge mate afhankelijk van
deze foto's (DOl, D02, D03). Bovendien is het afhankelijk van de schaal vaak goed mogelijk de
evaluatie van genomen beheersmaatregelen uit te voeren met deze foto's.
Daarnaast worden op een aantal lokaties elk jaar dia's gemaakt vanuit dezelfde standplaats
(Minderman). Veranderingen van het duingebied kunnen ook op deze wijze worden
gedocumenteerd. Ook geluidsfilms van het duingebied worden gemaakt (Van der Ende).
CONCLUSIES
Het hiervoor geschetste geeft slechts een samenvattend beeld van de hoeveelheid informatie die in
Meijendel wordt verzameld. Het moge duidelijk zijn geworden dat dit een enorme hoeveelheid,
grotendeels sectoraal verzamelde informatie is. Wat ontbreekt is een compilatie en vergelijking
van deze hoeveelheid informatie in een landschap-concept.
Als basis wil ik uitgaan van het uitgebreid rangordemodel van het duinlandschap (Bakker e.a.
1979), waarin zeven landschapskomponenten in een afhankelijke rangschikking zijn ondergebracht
(Fig. 1). Dan blijkt dat in Meijendel aan alle componenten onderzoek wordt gedaan met
uitzondering aan klimaat (echter wel micro-klimatologie en lokaal meetpunt van het KNMI) en
gesteente. Vanuit bet standpunt van de beheerder kan met de onderbelichting van deze twee
nauwelijks te beïnvloeden parameters wel geleefd worden.
Verhoudingsgewijs ligt er veel nadruk op de componenten 'reliëf, 'planten' en 'dieren'. Ook de
relatie planten (tweejarigen) en dieren kent een grote onderzoeksinspanning. De componenten
'grondwater' (ten behoeve van het ecologische onderzoek) en 'bodem' zijn sterk onderbelicht. In
het kader van regeneratie van Zuidhollandse duinen wordt een deel van deze lacune ingevuld.
Andere lacunes in het onderzoek betreffen onder andere een recreatie-ecologisch onderzoek en de
hydrobiologie van kwelplassen en duinrellen (duinbeken).
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Fg.1. Uitgebreid rangordemodel van het duinlandschap (uit Bakker e.a. 1979).
HOE VERDER
Onderzoek in Meijendel dient zoveel mogelijk ten dienste te staan van het beheer van Meijendel.
Sturen in de ontwikkeling van de landschapskomponenten 'klimaat' en 'gesteente' gaat ver boven
de mogelijkheden van het beheer/de beheerder van Meijendel uit.
Uitgangspunt is dat onderzoek moet worden gedaan aan die componenten tot op een niveau
waarop de beheerder invloed kan uitoefenen. Wanneer we het landschap opgebouwd zien uit
'vorm' en 'aankleding', dan wordt de basis van het beheer van het duingebied gevormd door de
ontwikkeling van de vorm (reliëf) van het landschap en de ontwikkeling van de plantengroei en
fauna binnen het duinlandschap. Als essentiële landschapskomponenten tussen reliëf en planten
liggen de componenten grondwater en bodem. Om ervoor te zorgen dat deze vier componenten in
overeenstemming met elkaar worden gebruikt voor het beheer van Meijendel dienen uit de
beschikbare informatie die gegevens te worden geselecteerd die de drager vormen voor de
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landschapsbepalende processen. Dit betekent tevens dat de geselecteerde gegevens niet sectoraal
maar in samenhang met elkaar moeten worden bekeken.
Een van de weinige (relatief snelle) methoden om voornoemde afstemming te bereiken is door
middel van een Geografisch Informatie Systeem (GIS). De landschapsecologische kaart van
Meijendel is een belangrijk hulpmiddel. Het in een geautomatiseerd bestand aanwezig zijn van het
reliëf van Meijendel is een eerste vereiste. Na afsluiting van het proefproject GIS-Arc/Info is de
verwachting dat in 1993 het voorgaande tot stand zal komen. Daarna zullen de drie andere
componenten, op elkaar afgestemd moeten worden toegevoegd, waarbij een aantal onderdelen van
de componenten hoger in prioriteit zijn. Het vullen van de databank in het GIS zal ongeveer drie
tot zes jaar in beslag nemen.
DANKWOORD
T.W.M. Bakker en J.J.M. Otten ben ik zeer erkentelijk voor het doornemen van het manuscript.
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MEEUWENTELLINGEN IN 1990 EN 1991
H. Wanders, Van Weede van Dijkveldstraat 31, 2582 KR 's Gravenhage
Inleiding van de redactie:
Dankzij de inzet van de Meeuwenwerkgroep onder leiding van de heer Wanders zijn wij in staat
geweest om U via Meijendel Mededelingen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de
Wassenaarse meeuwenkolonies.
Het artikel in Meijendel Mededelingen 21 (april'gi) over de meeuwen van 1986 t/m 1989 gaf
al duidelijk weer dat het met de broedkolonie bijna gedaan was en ook werd al melding gemaakt
van het uitwijken van broedende meeuwen naar daken in de Randstad. De rapporten van 1990 en
1991 doen verslag van de laatste fase van de Wassenaarse kolonie en daarmee komt tevens een
einde aan de jaarlijkse rapportages. Voor de samenvatting van de in rapporten gepresenteerde
gegevens werd vooral gebruik gemaakt van verslag 1991.

Fg. 1. Ligging van de meeuwenkavels
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Tabel 1

AANTAL BROEDPAREN VAN meeuwen I N DE WASSENAARSE DUINEN 1963-1990

JAAR

ZILVERMEEUW

zee

land

tot

1963
1964
1965
1966
1967

681
821
72
72
166

753
765
78
143
200

1434
1586
150
215
366

1968
1969
1970
1971
1972

262
282
264
372
515

201
233
298
319
368

1973
1974
1975
1976
1977

705
909
1119
1440
1773

1978
1979
1980
1981
1982

KLEINE
MANTELMEEIW

STORMMEEUW

land

tot

3
3
1
1
3

26
26
15
19
24

29
29
16
20
27

9
16
17
18
22

0
0
0
0
0

9
16
17
18
22

0
0
0
0
0

463
515
562
691
883

8
6
8
15
18

34
48
66
95
115

42
54
74
110
133

37
47
40
52
56

0
1
0
0
0

37
48
40
52
56

0
0
0
0
0

480
470
469
565
675

1185
1379
1588
2005
2448

45
61
136
221
314

127
130
161
185
241

172
191
297
406
555

77
87
109
114
109

1
1
0
1
1

78
88
109
115
110

7
2
0
2
5

1912
2364
2664
3092
3523

790
902
938
963
1034

2702
3266
3602
4055
4557

377
499
744
769
944

197
251
251
336
408

574
750
995
1105
1352

120
160
184
332
414

2
3
2
4
3

122
163
186
336
417

158
102
552
1004
1680

1983
1984
1985
1986
1987

4278
4404
4722
4521
4057

1101
942
352
57
28

5379
5346
5074
4578
4085

990
1177
1487
1875
1913

452
503
479
88
45

1442
1680
1966
1963
1958

537
445
466
340
232

5
2
2
4
1

542
447
468
344
233

1780
1264
0
0
0

1988
1989
1990
1991

2771
1247
202
47

23
2
0
0

2794
1249
202
47

1786
1136
533
140

26
2
0
0

1812
1138
533
140

168
142
86
51

1
3
0
1

169
145
86
52

0
11
2
0

zee
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zee

land

KOKMEEUW

tot
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Meeuwentellingen
De meeuwen in dit gebied zijn door de Meeuwengroep Meijendel al tientallen jaren geteld. Hierbij
werd dezelfde indeling gebruikt als bij de Vogelwerkgroep Meijendel. Daarbij is het gehele terrein
in zogenaamde kavels verdeeld met elk een vast nummer. In 1987 is kavel 16 verdeeld in 15 en
16. De meeuwen hebben echter niet in alle kavels gebroed, daarom zijn in figuur 1 die kavels
genoteerd waar ze zich wel hebben gevestigd.
Na de komst van de vos in het duin in 1978 is het met vele subkolonies snel achteruitgegaan en
zijn de meeuwen nu uit alle kavels geheel of bijna geheel verdwenen. Het verloop van de aantallen
broedparen van de vier soorten meeuwen, die sinds het begin van de tellingen in 1963 hier hebben
gebroed, is te zien in tabel 1. Hierbij moet men rekening houden met het volgende:
De Zilvermeeuwen en de Kleine Mantelmeeuwen zijn door de Meeuwengroep vanaf 1963 tot
heden geteld in kavel 8 en vanaf 1974 in het gehele gebied. Met ingang van 1981 zijn ook de
Stormmeeuwen in het gehele gebied geteld. De Kokmeeuwen zijn vanaf hun eerste vestiging in
1973 nauwkeurig gevolgd. Vóór de genoemde jaren werden de gegevens verstrekt door het
Vogelpopulatie-onderzoek Meijendel en berustten de cijfers vaak op schattingen. Bovendien werd
ook niet het gehele gebied geteld.
Een stukje geschiedenis
Nu de meeuwenpopulatie in de Wassenaarse duinen ten einde loopt, wil ik een kort historisch
overzicht geven van de opkomst en ondergang van de kolonies van de meeuwen die hier gebroed
hebben. In het begin van deze eeuw broedde er waarschijnlijk een klein aantal Zilvermeeuwen in
het noorden van deze duinen. In de jaren dertig was er in elk geval een kolonie van een paar
honderd Zilvermeeuwen, waar de Nobelprijswinnaar Niko Tinbergen zijn bekende gedragsonderzoek bij de meeuwen deed. Na de Tweede Wereldoorlog waren de meeuwen zo goed als
verdwenen. Daarna vestigden ze zich in de zogenaamde oude meeuwenkolonie "De Kleine Pan"
(kavel 8) en namen ze geleidelijk weer toe in aantal. Hier werden ook elk jaar de excursies
gehouden. Ook elders in het duin kwamen nieuwe nederzettingen en op vele plaatsen langs de kust
in Nederland werden de aantallen groter. Men vond langzamerhand dat er te veel meeuwen
kwamen. Wie "men" is bleef onduidelijk en wat "te veel" was bleef nog vager.
In elk geval ging men in de vijftiger jaren over tot bestrijding van de Zilvermeeuwen op last
van de overheid. Alle middelen werden gebruikt om de aantallen te regelen zoals dat met een
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Tabel 2

Aantal t e r r i t o r i a van de meeuwen per kavel

1990

1991

Kavel
Z •M•

ICl • MM •

St.M.

Z•M•

Kla MM•

St.M.

4

0

0

0

0

0

1

8

0

0

0

0

0

0

13

0

0

3

0

0

4

13S

5

9

4

0

0

1

13R

30

2

25

8

3

20

14

6

1

8

1

1

5

15/16

6

138

2

11

58

2

15/16R

78

116

23

0

0

8

17

11

146

4

15

60

6

17R

66

121

12

12

18

3

35

0

0

0

0

0

0

35R

0

0

0

0

0

0

36

0

0

0

0

0

0

36R

0

0

0

0

0

0

77

0

0

3

0

0

0

79R

0

0

2

0

0

2

202

533

86

47

140

52

56
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mooi woord heette. Afschot, opruimen van nesten met eieren, vergiftiging, doden van jongen,
geen enkel middel werd geschuwd. Geleidelijk kwam bij vele mensen en natuurinstanties de
gedachte op: "Waar zijn we eigenlijk mee bezig?" Het bleek bovendien nauwelijks effect te
hebben. In 1973 werd de bestrijding in de Nederlandse kolonies beëindigd en dus ook in
Wassenaar. De Meeuwengroep bleef nauwkeurige tellingen verrichten en er werd ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in de Wassenaarse meeuwenkolonies.
Na de oorlog waren er ook andere soorten meeuwen komen broeden.
In de vijftiger jaren vestigden zich er de Kleine Mantelmeeuwen en in de zeventiger jaren kwam
er in een moerassig gedeelte van de duinen een kolonie Kokmeeuwen. Ook Stormmeeuwen
hadden zich, in kleine aantallen verspreid, in de zeeduinen gevestigd.
Vier soorten broedende meeuwen in één gebied, een verheugende toestand voor al degenen
die natuurvriendelijk dachten. Tot het begin van de jaren tachtig namen alle soorten in aantal toe
en werd elk jaar aan vele liefhebbers bij excursies getoond hoe boeiend het vogelleven in zo'n
kolonie is.
Die duizenden paren broedende meeuwen stelden natuurlijk bijzondere eisen aan de beheerders van dit natuurgebied, onder andere in verband met de vegetatie. En toen kwam de vos in de
duinen. Het was eind jaren zeventig. In de periode dat de vos jongen had vond hij in zijn
woongebied niet alleen konijnen, maar ook een rijk gedekte tafel vol eieren en jonge meeuwen,
zeer makkelijk bereikbaar en zonder moeite te pakken. Het werd met de toename van de vossen
steeds onrustiger voor de meeuwen. Steeds verstoring in de kolonies, eieren en jongen werden
opgegeten. Snel ging de meeuwenstand achteruit. Men koos eieren voor zijn geld en vertrok naar
betere woonoorden. Ze reageerden op veranderde situaties in de natuur. Zo is het altijd geweest
en zo zal het altijd blijven. Is de aanpassing geheel onmogelijk dan verdwijnt de soort. Dat
gebeurt de laatste eeuw helaas vaak door de natuuronvriendelijke menselijke invloed. Voor de
meeuwen behoeven we echter nog niet te vrezen. Er broeden nog duizenden meeuwen op veilige,
voor de vos onbereikbare plaatsen. Juist op die plaatsen waar ze oorspronkelijk vandaan komen,
rotsachtige kusten en eilandjes rond de Atlantische kusten.
Gegevens over enkele kavels
Kavel 13S
Het gehele seizoen vlogen er verspreid enkele Zilvermeeuwen rond en soms een Kleine Mantelmeeuw. Commentaar van de medewerker in dit kavel:
"Eén paartje Stormmeeuwen op een prachtige oude meidoorn en toen zweeg de lezer stil".

57

MEEUWEN
1 0 0 0 0J

)

-

5000

1000

—
1

•
l

500

t

i

\

\

l

1
1

\

1
1
1

100

50

V\f -

T

V

1

10
64

1
68

72

76

80

84

Fig.2. Verloop van het aantal Zilvermeeuwen aan de Zeezijde (—) en de Landzijde (—). In 1980
begint de predatie door de vos in de kolonies.
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Fig.3. Verloop van het aantal Kleine Mantelmeeuwen aan de Zeezijde (—) en de Landzijde (—).
In 1980 begint de predatie door de vos in de kolonies.
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Fg.4. Verloop van het aantal Stormmeeuwen.
De kavels 13, 13R en 79R
De teller in deze kavels heeft het volgende gemeld. In kavel 13 waren er op de meidoorns,
waarmee de schiereilandjes dicht begroeid zijn, steeds Stormmeeuwen te zien, vaak paarsgewijs
maar ook als eenling. Daar ze bij het geringste onraad al de lucht ingingen was het vaststellen van
territoria nogal arbitrair. Ik houd het op vier. Van nestbouw of jongen niets bespeurd. Ze bleven
lang dat territoriumgedrag vertonen. Voor het laatst zag ik ze op 9 juli. Daarna was alles verlaten.
Uit kavel 13R weet hij het volgende te melden. Een klein aantal Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen hebben hun vroegere broedplaats nog niet opgegeven. Bij elk bezoek cirkelden er
meestal wel een 20- tot 30-tal rond. Restanten van eieren bewezen dat er broedpogingen zijn
geweest. Ook de Stormmeeuwen hebben het geprobeerd, al waren er wel minder dan vorig jaar.
Al op 10 april trof ik 12 paren aan. Eind mei liep het aantal op tot een twintigtal. Daarna
verminderde het heel geleidelijk. Pas op 9 juli was het terrein geheel verlaten. Een bijna gave
eierdop van een Stormmeeuw bewees dat er behalve de vos nog andere eierrovers zijn geweest.
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De gehele maand mei was er voor de vos blijkbaar niets te halen, want prenten en uitwerpselen waren beslist zeldzaam. Pas 20 juni betrapte ik er twee en enkele dagen later weer één,
maar toen waren er ook wat meer konijnen in het veld.
In kavel 79R zaten twee paren Stormmeeuwen op dezelfde meidoorns als vorig jaar.
Overigens was in al deze kavels het broedresultaat nihil.
Kavel 14
Op de plas van dit kavel zaten het gehele seizoen in afwisselende aantallen Zilver- en Kleine
Mantelmeeuwen, maar nooit meer dan vijftig. Boven de vroegere kolonie vlogen in april nu en
dan een paar Zilvers en Mantels vol heimwee roepend boven mijn hoofd. Geen enkele poging tot
vestiging werd ondernomen. De voormalige kolonie bleef leeg. Alleen op de eilandjes van pan 26
hebben één Zilvermeeuw, één Kleine Mantelmeeuw en vijf Stormmeeuwen een territorium
gevestigd. De Stormmeeuwen allemaal boven op de meidoorns. Na 21 juni was alles verdwenen.
Kavel 16, 17 en 17R
ln april waren in deze kavels vrij veel meeuwen aanwezig, zowel Zilvermeeuwen als Kleine
Mantel meeuwen. Ze waren echter zeer onrustig en vlogen heel snel op. Ze verspreidden zich dan
over grote afstanden of verdwenen richting zee. Vaak waren er helemaal geen meeuwen, noch op
de grond noch in de lucht. Na april werden de aantallen steeds kleiner. In de eerste helft van mei
zat in kavel 16 een 40-tal Kleine Mantelmeeuwen op de grond, waarvan enkele gepaard. Een
gering aantal vloog rond boven het kavel, waaronder een 10-tal Zilvermeeuwen. Na 20 mei was
alles voorgoed verdwenen, de Kleine Mantelmeeuwen het laatst. Er zijn in deze kavels wel
meerdere territoria gevestigd, maar van broeden is niets terecht gekomen. Er zijn vrijwel geen
nesten gevonden en zeker geen eieren.
Kavel 16R
In april en mei vlogen er nu en dan tientallen meeuwen rond of zaten in groepjes hier en daar op
de grond. Van territoriumvestiging was geen sprake. Begin juni waren er enkele honderden
meeuwen aanwezig, voornamelijk Kleine Mantelmeeuwen. Ze hingen er alleen een beetje rond.
Geen territoriaal gedrag. Als ze opgeschrikt werden, streken ze een eind verderop weer neer. Op
19 juni waren er nog enkelefientallen.Op 2 juli waren alle Zilvermeeuwen en alle Kleine
Mantelmeeuwen voorgoed verdwenen. Wel zaten er nog enkele Stormmeeuwen hoog op
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meidoornstruiken te broeden. Wat hiervan terecht is gekomen is niet bekend. (Zie ook tabel 2 en
figuur 3, 4 en 5). In de overige meeuwenkavels geen meeuwen meer gezien.
Besluit
We hebben de belevenissen van een meeuwenvolk gevolgd en meebeleefd. Zullen ze ooit nog eens
terugkeren in de Wassenaarse duinen? De toekomst zal het leren. We blijven natuurlijk de
gebeurtenissen volgen in de steeds veranderende duinen van het zo kostbare natuurgebied
Meijendel. Indien plezierig, nuttig of nodig blijven we u op de hoogte houden van eventuele
nieuwe verwikkelingen in de meeuwenpopulatie van Meijendel. De meeuwen zelf zullen dat
uitmaken.

Foto. Kleine mantelmeeuw, 16 juni 1948. De eerste in de Wassenaarse duinen (foto F.P.J.
Kooijmans).
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ZANDHAGEDIS IN MEIJENDEL: EEN OPROEP
H.G.J.M. van der Hagen, N.V.D.Z.H., Postbus 710, 2501 CS 's-Gravenhage
In een voorlopige inventarisatie in Nederland van de Zand- of Duinhagedis (Lacerta agilis) blijkt
dat het met de situatie tamelijk triest gesteld is. Er zijn nog drie gebieden over: de Veluwe, de
Utrechtse Heuvelrug en de Kustduinen. Onderzoek in de afgelopen drie jaar in de kustduinen van
Den Helder tot Voorne laat zien dat de soort overal nog voorkomt, zij het bijna overal zeer
zeldzaam. Meijendel en Berkheide zijn één van de drie kerngebieden van de duinen.
De populatie in Meijendel is in de afgelopen decennia sterk afgenomen. Een verbetering in de
toekomst is te verwachten doordat verstuivingen in het duingebied worden toegelaten en doordat
het duinterrein nu deels in beweiding is.
oproep
Wie beschikt er over nauwkeurig te plaatsen, oude waarnemingen van de Zandhagedis en wil deze
gegevens voor een vergelijking van de oude en de huidige situatie af te staan? Liefst zichtwaarnemingen; deze zijn het meest betrouwbaar. Gaarne uw reacties naar bovenstaand adres.

Zandhagedis met Zandloopkever (Tekening F. van der Meer)
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BEZEMKRUISKRUID: EEN NIEUWE SOORT VOOR MEUENDEL
Herman van der Meer, Veenkade 107a, 2513 EK Den Haag
Begin juli 1991 stond ik op de Prinseweg, tegenover het laatste
strandpad (hectareblok 30.35.52.23), met iemand te praten, toen ik
iets vreemds dacht op te merken in een zoom van Jacobskruiskruid
(Senecio jacobaea) enkele meters verderop. Toen ik ging kijken
bleek er een mij onbekende Senecio-soori te staan met heldergele,
asterachtige bloemhoofdjes en smalle getande bladeren. Thuis
kwam ik met behulp van verschillendeflora'sen werkend vanuit
mijn geheugen tot de conclusie dat het hier om Bezemkruiskruid
(Senecio inaequidens) moest gaan. Enkele dagen later kon ik in het
veld mijn provisorische determinatie bevestigen. Vergelijking met
de Flora van Meijendel (Van der Hagen 1991) leerde dat dit een
nieuwe soort voor Meijendel was. Begin november viel mij bij het
langsfietsen op dat het kruiskruid op de oude trambaan aan de Van
Alkemadelaan, op de hoek van de Pompstationsweg, nog zo uitbundig stond te bloeien. Toen ik ging kijken bleek ook dit Bezemkruiskruid te zijn. Enkele meters verderop vond ik nog enkele exemplaren.
In 1992 was het exemplaar langs de Prinseweg verdwenen.
Eind september ben ik daarom maar eens op de oude trambaan
gaan kijken. De exemplaren van vorig jaar stonden er nog en toen
ik verder zocht bleken er nog veel meer te staan. Tussen de Bertus
Rimastraat en de Harstenhoekweg vond ik in totaal bijna 50 planten
in alle formaten (zie kaart). Speurtochten op geschikt lijkende
plaatsen in de omgeving leverden niets op. Het betreft hier dus een
kennelijk geïsoleerde populatie die, gezien het aantal planten, toch
al een aantal jaren moet bestaan.
Het Bezemkruiskruid is aan het eind van de vorige eeuw met
wol vanuit zuidelijk Afrika in Europa ingevoerd en is via de Maas
vanuit België ons land binnengekomen. De eerste Nederlandse
melding was in 1939. Tot 1982 werd het uit 54 uurhokken gemeld,
merendeels uit Zuid Limburg, met Rotterdam (uurhok 37.37) als
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dichtstbijzijnde plaats (Mennema e.a. 1985). De laatste jaren heeft de soort zich sterk over
Nederland uitgebreid, kennelijk vooral via spoorbanen (Weeda 1991).
Dat het Bezemkruiskruid ook in Meijendel langs een spoorbaan groeit kan niet anders dan
toeval zijn, want ze is al tientallen jaren niet meer als zodanig in gebruik. Het zaad is mogelijk
van buiten de stad aangevoerd met het drukke strand verkeer. Het stuk oude trambaan langs de
Harstenhoek lijkt mij de enige geschikte groeiplaats langs de aanvoerroute, waardoor de isolatie
verklaard kan worden.
Volgens deze theorie zou je de soort ook langs het Wassenaarse Slag kunnen verwachten,
maar daar heb ik hem nog niet aangetroffen. De dichtstbijzijnde mij bekende groeiplaats is een
enkel exemplaar langs de spoorbaan bij Den Haag Centraal. Ook bij station Voorburg en ter
hoogte van Nootdorp merkte ik enkele exemplaren op. Deze zullen wel afkomstig zijn van een
grote populatie langs het spoor tussen Rotte en Gouwe, waar de soort op enkele plaatsen ln fraaie
zomen langs het schouwpad groeit.
Gezien de overeenkomst in standplaats met Jacobs- en Duinkruiskruid, lijkt niets de expansie
van Bezemkruiskruid in het duin in de weg te staan. Zolang dat niet ten koste gaat van de
inheemse flora, zal dezefraaieplant het najaarsduin nog mooier maken, hoewel defloristenonder
u daar misschien anders over zullen denken.
LITERATUUR
Hagen H van der (1991). Flora van Meijendel. NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland, Den Haag
Meijden R van der (1990). Heukels' Flora van Nederland. Wolters-Noordhof Groningen
Mennema J, AJ Quené-Boterenbrood «fe CL Plate (1985). Atlas van de Nederlandse flora. Deel 2, Zeldzame
en vrij zeldzame planten. Bohn, Scheltema «fe Holkema. Utrecht
Weeda EJ (1991). Nederlandse oecologische flora. Deel 4. IVN.
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ABIOTIEK-BIOTIEK INTERACTIES IN DE DROGE DUINEN VAN
MEIJENDEL.
M.J. ten Harkei, Vakgroep Fysische Geografie en Bodemkunde, Universiteit van Amsterdam, Nieuwe Prinsengracht 130, 1018 VZ Amsterdam.

SAMENVATTING
Sinds 1986 verricht de vakgroep Fysische Geografie en Bodemkunde van de Universiteit van
Amsterdam (FGB) in samenwerking met de N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (NV DZH)
ecohydrologische metingen in het duingebied Meijendel. Een eerste meetopstelling lag op een
matig begroeide zuidhelling in het binnenduin van Meijendel en is operationeel geweest tot 1991.
Sinds juli 1990 respectievelijk april 1991 zijn er twee meetopstellingen operationeel: één in het
achterduin en één in het voorduin. Beide liggen in een vlak duingrasland.
Op alle drie de meetopstellingen zijn metingen verricht naar de abiotische milieufactoren zoals
meteorologie, bodemfysische en chemische parameters in de verschillende compartimenten (lucht,
vegetatie, bodem, grondwater) en worden water - en chemische fluxen vastgesteld.
Als de invloed van de abiotische factoren op de vegetatieontwikkeling bekeken wordt blijkt dat
op een zuidhelling alle gemeten factoren de groei van planten sterk beperken. De bodemtemperatuur kan extreme waarden aannemen (> 60 °C op 1 cm diepte), het bodemvochtgehalte is
minimaal gedurende de zomer (<4% volumetrisch bodemvochtgehalte), nutriënten zijn nauwelijks
beschikbaar en door erosie wordt organisch materiaal afgevoerd, waardoor bodemontwikkeling
nauwelijks plaatsvindt.
In het vlakke duingrasland zijn de bodemtemperaturen minder extreem (tot 5°C lager op 10 cm
diepte) en kan er relatief sneller bodemontwikkeling optreden door de afwezigheid van waterosie.
Door het uitsluiten van konijnenbegrazing neemt de vergrassing sterk toe. Indien er vergrassing
is opgetreden worden de abiotische factoren ook minder extreem. De hogere vegetatie vangt meer
nutriënten in, bodemtemperaturen worden minder hoog (tot 5 °C lager op 10 cm diepte in het
achterduin) en in het achterduin blijven de bodemvochtgehalten door het hogere organische gehalte
in de bodem hoger in droge perioden (tot 5% volumetrisch bodemvochtgehalte op 10 cm diepte).
In het voorduin zijn de bodemvochtgehalten in de bovengrond erg laag. Verschillen in bodemvochtgehalten tussen de hoge en de lage vegetatie zijn niet duidelijk genoeg om conclusies te
trekken over verschillen tussen bodemvochtgehalten onder hoge en lage vegetaties.
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1. INLEIDING.
Sinds 1986 verricht de vakgroep Fysische Geografie en Bodemkunde van de Universiteit van
Amsterdam (FGB) in samenwerking met de N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (NV DZH)
ecohydrologische metingen in het duingebied Meijendel (Jonge et al., 1987). Doel van deze
metingen is het bepalen van de grootte en de richting van de chemische en fysische processen en
de invloed van die processen op de vegetafie (zie Figuur 1).

>*-

watar
chamlaelia
xand

g r o n d w a t a r

Figuur I Fluxen op een duinhelling.

Voor een meer natuurlijke en duurzame ontwikkeling van het duingebied is kennis van de
processen in het ecosysteem van groot belang. Om bijvoorbeeld de dominantie van grassen in het
duingebied te verminderen, is kennis nodig van de processen die de vegetatiesamenstelling
bepalen.
Van 1986 tot en met december 1990 was de locatie van de meetopstelling (MOI) een droge
duinpan in de binnenduinen. Vanaf juli 1990 is een tweede meetopstelling (M02) operationeel in
een duingrasland in de Bierlap vallei in Meijendel. In april 1991 is meetopstelling I afgebroken en
verplaatst naar een duingrasland in het voorduin (M03) (zie figuur 2).
Specifieke vraagstellingen voor de eerste meetopstelling waren ten eerste: wat zijn de
kwallteitsveranderingen van het regenwater op zijn weg naar het grondwater? Ten tweede:
wanneer en onder welke omstandigheden treedt watererosie op? Ten derde: wat is de invloed van
hydrochemische - en geomorfologische processen op de vegetatie? Deze vraagstellingen zijn
uitgebreid beschreven in ten Harkei (1992).
De locatie van meetopstelling II en III is op een vlak terreindeel. Daarom is bij deze meetopstellingen de geomorfologische vraagstelling vervallen. De ecologische vraagstelling is uitgebreid
met de vraag wat de invloed is van konijnenbegrazing en verhoogde toevoer van nutriënten
(stikstof) op de vegetatieontwikkeling. Het idee is namelijk dat door konijnenbegrazing de
vergrassing van het duingebied sterk tegengegaan kan worden. Indien de konijnenpopulatie
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N O O R D Z E E

Figuur 2

De locatie van de meetopstellingen (X = meetopstelling).

vermindert, kunnen door het wegvallen van de begrazingsdruk en de hoge nutriëntenbeschikbaarheid grassen dominant worden. Indien grassen hoog opgegroeid zijn, zullen konijnen deze
gebieden niet ingaan en begrazen. De dominantie van grassen blijft daarmee ook bij een weer
herstelde konijnenpopulatie bestaan. Om het effect van nutriënten op de vegetatiesamenstelling te
versnellen wordt extra stikstof toegevoegd in de vorm van kunstmest.
Dit artikel zal de processen behandelen die op de drie meetopstellingen de ontwikkeling van de
vegetatie in belangrijke mate bepalen (zie ook ten Harkei et al., 1990). Daarnaast zal kort worden
ingegaan op de effecten van uitsluiten van begrazing en het toedienen van extra nutriënten op de
huidige twee meetopstellingen (zie ook Heil et al., 1990).

2. LOCATIES.
Meetopstelling I (MOI).
Meetopstelling I (foto 1) lag op de zuid geëxponeerde helling van een circa 6 m diepe duinpan
in het noordelijk deel van het duingebied Meijendel op ongeveer 2 km van de kust.
De helling is aan de bovenkant kaal tot zeer schaars begroeid. Naar onderen toe neemt de
begroeiing toe tot een vrijwel volledige bedekking (>90 %). De bedekking met hogere planten
varieert gedurende het jaar van 0-5%. De bovenste helft van de helling heeft een bedekking met
korstmossen variërend van 3 - 15% en met mossen van 1 - 20%. Voor de onderste helft is dit
respecfievelijk 5 - 20%, en 50 - 80%.
De landschapstypen waarin de meetopstelling ligt zijn volgens de duinlandschapskaart van
Meijendel (van der Meulen en van Huis, 1985) de typen Populus, Cornicularia - Campylopus en
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o r g a n i s c h e s t o f g e h a l t e [%) k a l k g e h a l t e [ % ]
boven
mei
1 - 3 cm
6 - 9 cm

Tabel 1

0.38
0.46

onder

jan

mei

jan

0.90
0.41

1.77
1.13

1.93
1.69

boven

onder

0.97
1.67

0.29
0.92

Organische stofgehalte en kalkgehalte op de bovenste en de onderste helft van de helling van
meetopstelling I in gewichtsprocenten (van Gelder, 1988.)

Hippophaë - Campylopus.
De bodem van de meetopstelling bestaat voor 90% uit zand met een korrelgrootte tussen de
150 pm en de 300 pra (Van Gelder, 1988). Het organische stofgehalte en het kalkgehalte van de
bovengrond op de helling staan in Tabel 2. Voor een uitgebreidere beschrijving van de bodemfysische gegevens wordt verwezen naar Van Gelder (1988).
De bodem op de bovenste helft is minimaal ontwikkeld. Op de onderste helft vormen de eerste
paar centimeters onder de mosbedekking een zwarte humushoudende laag. Verder is er geen
duidelijke differentiafie als gevolg van bodemontwikkeling. Volgens de bodemclassificatie van
Nederland (De Bakker en Schelling, 1966) behoort deze bodem tot de duinvaaggronden.

9
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Foto 1 De eerste meetopstelling (MOI).

Meetopstelling II fM02).
Meetopstelling II (foto 2) ligt aan de westrand van de Bierlap vallei in het noordelijk deel van
Meijendel aan de rand van een bossage en ongeveer 1.5 km van zee verwijderd.
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De vegetatie bestaat uit een door konijnen afgegraasd duingrasland met een vrijwel complete
bedekking (>90 %) door kruiden, mossen en korstmossen.
De meetopstelling ligt volgens de duinlandschapskaart (van der Meulen en van Huis, 1985) op
de grens van de typen Crataegus - Euonymus en Tortula - Erodium. De vegetatie is in het systeem
van plantengemeenschappen (Westhoff en Den Held, 1969) een arme vorm van het Violo-Corynephoretum.
Het bodemprofiel bestaat uit een bovenste 8 cm dikke organische rijke minerale horizont en
een tot ongeveer 40 cm diepte ontkalkte laag op kalkrijk moedermateriaal. Volgens de bodemclassificatie van Nederland (De Bakker en Schelling, 1966) behoort deze bodem tot de duinvaaggronden.

Foto 2 De tweede meetopstelling (MOI).

Meetopstelling III (M03).
Meetopstelling III (foto 3) ligt in een ondiepe vallei in het noordwestelijk deel van Meijendel
ten zuiden van de Ganzenhoek op ongeveer 500 m van de kust.
De vegetafie bedekt de bodem vrijwel compleet (> 90%) en bestaat uit een kruidenrijk
duingrasland met mossen en korstmossen.
Volgens de duinlandschapskaart (van der Meulen en van Huis, 1985) behoort het landschap tot
het type Tortula - Erodium en Salix - Polypodium. De vegetatie behoort in het systeem van
plantengemeenschappen (Westhoff en Den Held, 1969) tot het Festuco-Galietum.
Het bodemprofiel bestaat uit een bovenste 8 cm dikke organische rijke minerale horizont in
kalkhoudend moedermateriaal. Volgens de bodemclassificatie van Nederland (De Bakker en
Schelling, 1966) behoort deze bodem tot de duinvaaggronden.
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Foto 3 De derde meetopstelling (MOS).

3. MEETMETHODE.
Op iedere meetopstellingen worden de windrichting en -snelheid, luchttemperatuur en -vochtigheid, bodemtemperatuur en -vochtgehalte, neerslaghoeveelheid en globale inkomende straling
gemeten en geregistreerd middels een automatisch datalogger systeem.
Continu wordt de neerslag en de doorval onder de hoge vegetatie (= neerslag die eerst op
vegetatie is gevallen en dan op de grond) opgevangen en het bodemvocht bemonsterd zodat chemische analyses uitgevoerd kunnen worden. Op meetopstelling I werd tevens het oppervlakkig
afstromende water en zand opgevangen ter bepaling van de hoeveelheid afvoer. Van het afstromende water werd tevens de concentratie van een aantal opgeloste stoffen bepaald. Daamaast
werd op meetopstelling I eens per vier weken het bovenste grondwater bemonsterd ter bepaling
van een aantal chemische parameters (ten Harkei en Witter, 1988 en ten Harkei, 1992).
Op meetopstelling II (M02) en III (M03) wordt de doorval onder de exclosures gemeten met
behulp van vier evenwijdige van boven open gefreesde PVC pijpjes. Deze pijpjes zitten aan een
dwarspijpje dat uitmondt in een monsterfles. De doorvalmeter staat op de bodem onder de
vegetatie en heeft een oppervlak van 165 cm^ (cf. Heil en van Dam, 1986).
Ter bepaling van de invloed van konijnenbegrazing en de toevoer van extra nutriënten zijn in
de zomer van 1988 in drie vegetatietypen vijf proefopzetten van vier plotjes van Im^ geplaatst (zie
Figuur 3). Twee plotjes zijn afgeschermd tegen konijnenbegrazing (zogenaamde exclosures). Eén
afgeschermd en één niet afgeschermd plotje werden tot maart 1992 twee maal per jaar bemest met
stikstof (kalkammonsalpeter) in korrelvorm resulterend in een extra toevoer van 25 kg N/ha/jaar.
Vanaf maart 1992 wordt eens per twee weken bemest met een oplossing van ammoniumsulfaat
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Figuur 3
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Opdeling van de proefopzetten in begraasde en niet-begraasde plotjes (exclosures) met wel of
geen bemesting.

resulterend in eer. extra toevoer van 50 kg N/ha/jaar.
Op twee van deze proefopzetten is een meetopstelling geplaatst. De derde proefopzet is in een
oorspronkelijk 40 cm hoge zogenaamde Calamagrostis weide geplaatst. Door invoering van
begrazing door paarden en koeien is deze vegetatie, behoudens die van de afgeschermde plotjes,
afgegraasd tot 5 è 10 cm hoogte. Sinds maart 1992 is begrazing van de proefopzet door grote
grazers uitgesloten door een hekwerk.

4. GROOTTE VAN ABIOTISCHE FACTOREN IN RELATIE TOT DE VEGETATIEONTWIKKELING.
Vegetatieontwikkeling wordt in belangrijke mate bepaald door de beschikbaarheid van
nutriënten en water en het microklimaat. Op meetopstelling I waren de geomorfologische
processen ook van groot belang voor de vegetatieontwikkeling. Een goed ontwikkelde vegetatie
beïnvloedt op zijn beurt ook weer de abiotische factoren. Bijvoorbeeld de grootte van erosieprocessen is sterk afhankelijk van de bodemoppervlaktebescherming door de vegetatie.
4.1. BESCHIKBAARHEID VAN NUTRIËNTEN.
Nutriënten zijn voor de vegetatie beschikbaar vanuit de neerslag, vanuit de bodem door het
oplossen van bodembestanddelen en mineralisatie van organisch materiaal. Bovendien is de
vegetatie in staat droge depositie uit de atmosfeer te filteren (Heil en van Dam, 1986; Heil et al.,
1988). Via uitwisseling op het bladoppervlak kunnen nutriënten (voornamelijk stikstof) opgenomen
worden, waarbij onder andere kalium vrijkomt (Bobbink et al, 1990a; van Dam 1990). Niet
bovengronds door de vegetatie opgenomen nutriënten en door uitwisseling op het bladoppervlak
vrijgekomen nutriënten worden tijdens regen van de vegetatie afgespoeld en infiltreren in de
bodem.
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4.1.1 Beschikbaarheid van nutriënten vanuit de atmosferische depositie.
Op de meetopstellingen is de atmosferische depositie gemeten met open regenmeters. Met deze
regenmeters wordt zowel droge - als natte depositie opgevangen. Droge depositie bestaat uit
stoffen die in gas- of aërosolvorm op de regenmeter neerkomen. Natte depositie bestaat uit stoffen
die tijdens regen uit de atmosfeer worden uitgespoeld. Met een open regenmeter wordt niet exact
hetzelfde gemeten als op het aardoppervlak terecht komt. Dit komt doordat vanuit aërodynamisch
oogpunt een regenmeter niet hetzelfde is als het aardoppervlak, zodat de depositiehoeveelheid
verschilt. Daarnaast is het aardoppervlak meestal begroeid met vegetatie die ook van invloed is op
de depositie door bijvoorbeeld het invangen van droge depositie (zie volgende paragraaf). Het
meten van de atmosferische depositie met behulp van open regenmeters geeft echter wel een goed
idee van wat er vanuit de atmosfeer op een bodem zonder vegetatie neerkomt.
RIVM

MOI

010187
311288

261287
030191

190790
110692

270391
110692

Na
K
Ca
Mg

18
1
4
2

53
5
19
6

53
4
13
6

79
5
12
9

NH4 N
N03_N

11
5

5
4

4
5

6
5

Cl
SO4

33
40

82
52

87
33

136
52

begindatum
einddatum

Tabel 2

MOS

M02

Gemiddelde fluxen van nutriënten op 14 locaties van het RIVM (RTVM, 1988; RP/M, 1989) en
op de drie meetopstellingen (MOI, M02, M03) in kg/ha/jaar gemeten met open regenmeters.

De beschikbaarheid van chemische elementen vanuit de atmosfeer is hoger dan in de rest van
Nederland voor wat betreft de seaspray-ionen chloride, sulfaat, natrium, kalium, calcium en magnesium (zie Tabel 2). De ionen chloride en natrium (de belangrijkste seaspray-ionen) vertonen ook
in het duingebied zelf een duidelijke gradiënt. In het voorduin (M03) zijn de deposities van deze
ionen ongeveer 50% hoger dan die in het achterduin (MOI en M02). De gemiddelde depositie
van natrium is in het achterduin 53 kg/ha/jaar en in het voorduin 79 kg/ha/jaar. Voor chloride is
dit respectievelijk 87 en 136 kg/ha/jaar.
De depositie van anmionium is op de meetopstellingen lager dan gemiddeld over Nederland
( « 5 kg/ha/jaar tegen 11 kg/ha/jaar). De ammoniumdeposities op de drie meetopstellingen zijn
vergelijkbaar.
De verschillen met de landelijk gemiddelden worden veroorzaakt door de locatie van de meetopstellingen dicht bij zee (bron van seaspray-ionen) en relatief ver verwijderd van landbouwgebieden (voornaamste bron van stikstof (cf. Buysman et al., 1984)).
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4.1.2. Beschikbaarheid van nutriënten vanuit de bodem.
De beschikbaarheid van nutriënten vanuit de bodem is afhankelijk van de vorm waarin zij in de
bodem aanwezig zijn. Indien nutriënten in een moeilijk oplosbare vorm in de bodem aanwezig
zijn, kan de vegetatie deze niet opnemen. De totaalgehalten aan nutriënten in een bodem zijn
daarom veelal geen goede maat voor de directe beschikbaarheid van nutriënten voor de vegetatie.
Een betere maat is de hoeveelheid wateroplosbare zouten. Dit wordt bepaald door water en grond
in een 1 : 1 verhouding te schudden, daarna te centrifugeren en de gehalten in de waterige
oplossing te bepalen.
In Tabel 3 staan de belangrijkste nutriënten, gemeten als hierboven beschreven, voor de bodem
van 1-8 cm diepte en een droge buikdichtheid van 1200 kg/m^. Op de meetopstellingen wortelt de
vegetatie vooral in deze laag. De eenheid in Tabel 3 is kilogrammen per hectare voor de 8cm
dikke bovenste bodemhorizont. Op deze manier zijn de gegevens te vergelijken met atmosferische
deposifie die in kg/ha/jaar wordt gegeven. De atmosferische deposities op open regenmeters in
Tabel 3 zijn gemiddelden voor het duingebied. De waarden voor meetopstelling I gelden voor de
bodem boven de zuidhelling van de meetopstelling (MOI top) en voor de bodem beneden in het
dal (MOI basis). Op de helling zelf zullen de waarden waarschijnlijk hiervan verschillen. Dit
wordt vooral veroorzaakt door het vrijwel geheel ontbreken van een organisch materiaal
bevattende horizont op de bovenste helft van de helling en een slechts gering ontwikkelde
organisch materiaal bevattende horizont op de onderste helft van de helling.
MOI t o p MOI b a s i s
Na
K
Ca
Mg
NH4 N
NO3 N
P

6
3
30
3
4
1
0.1

15
7
53
7
12
1
0.4

M02

M03

atm. dep

7
2
12
3
1
<1
0.3

10
3
40
3
7
2
0.2

53 - 79
5
15
8
5
5
0.2

= Bij natrium is de laagste waarde in het achterduin (MOI en2) en de hoogste waarde in het
voorduin (M03), andere waarden zijn gemiddelden.
Tabel 3

Hoeveelheid wateroplosbare zouten in kg/ha voor de bovenste 8cm van de bodem en
gemiddelde depositie op een open regenmeter in het duin in kg/ha/jaar.

Als in Tabel 3 de hoeveelheid wateroplosbare nutriënten kleiner is dan of gelijk is aan de
atmosferische depositie per jaar, zal het belang van de bodem als leverancier van nutriënten
waarschijnlijk gering zijn. Dit is op alle meetopstellingen het geval voor alle ionen behalve
calcium, ammonium en fosfaat.
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Calcium.
Calcium wordt door de bodem aangeleverd door het oplossen van kalk. De ontkalkte bovengrond van meetopstelling II (M02) heeft dan ook een relatief geringe hoeveelheid wateroplosbaar
calcium.
Ammonium.
Naast calcium blijkt de bodem onderaan de helling van meetopstelling I (MOI) een relatief
grote hoeveelheid ammonium te kunnen leveren aan de vegetatie (12 kg/ha). Dit is waarschijnlijk
te verklaren met het hogere humusgehalte in de bovengrond onderaan de helling van meetopstelling I. Dit is 5% tegen 1.5-3.0% bovenaan de helling en op de andere meetopstellingen. Het
ammonium is waarschijnlijk gedeeltelijk aangevoerd door oppervlakkige afstroming van de
helling. In het zomerhalfjaar (april t/m september) treedt er namelijk een oppervlakkige afstroming
van stikstof van de onderste helft van de helling op van 20 tot 30 kg N/ha/jaar (ten Harkei, 1992).
Fosfaat.
Voor fosfaat is onderaan de helling van meetopstelling 1 hetzelfde te zien als voor ammonium.
De wateroplosbare hoeveelheid fosfaat is daar 0.4 kg/ha tegen 0.1-0.3 kg/ha op de andere
plaatsen.
Algemeen.
In het algemeen blijkt dat de bodem op de meetopstellingen slechts over geringe hoeveelheden
wateroplosbare nutriënten beschikt. Van grote invloed hierop is de hoogte van het humusgehalte.
Bij een hoger humusgehalte is de CEC (kation-uitwisselingscapaciteit) hoger. Op meetopstelling I
onderaan de helling is deze 100 meq/kg grond tegen 30 meq/kg grond bovenaan de helling en op
de andere meetopstellingen.
Op de helling van meetopstelling I zijn de hoeveelheden oplosbare nutriënten waarschijnlijk
geringer dan onderaan de helling doordat het humusgehalte hier veel lager is (0.4-0.9% op de
bovenste helft van de helluig en 1.1-1.9% op de onderste helft). De geringere hoeveelheid
organisch materiaal op de helling is te wijten aan het optreden van oppervlakkige afvoer van water
(zie ook geomorfologische processen hierna). Door het oppervlakkig afstromend water wordt naast
zand ook organisch materiaal hellingafwaarts afgevoerd. Dit verklaart waarschijnlijk ook het
relatief hoge humusgehalte aan de basis van de helling.
Samenvattend kan gesteld worden dat de directe beschikbaarheid van nutriënten (behalve
calcium) voor de vegetatie laag is. Alleen onderaan de helling op meetopstelling 1 (MOI basis) is
er een hogere beschikbaarheid. Dit hangt samen met het hogere organische stof gehalte van de
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bovengrond aldaar. Indien het organisch stof gehalte hoog is, kunnen er meer nutriënten
geadsorbeerd worden. Deze nutriënten zijn relatief gemakkelijk opneembaar door de vegetatie.
Het voorkomen van een vegetatie werkt daarom zelfversterkend. Namelijk hoe meer vegetatie er
is, des te meer organisch materiaal er in de bodem aanwezig zal zijn en des te meer nutriënten in
de loop der tijd als gevolg van de afbraak van het organisch materiaal beschikbaar komen.
4.1.3. Invloed van een hoge vegetatie op de depositie van nutriënten.
Indien de vegetatie door uitsluiten van konijnenbegrazing hoger wordt, vangt deze meer droge
depositie (aërosolen of stoffen in gasvorm) in. Daamaast worden ionen uitgespoeld uit danwel
opgenomen door het bladoppervlak. Chloride, kalium, calcium en magnesium worden uit- dan wel
afgespoeld en ammonium en nitraat worden opgenomen (Bobbink et al., 1990a).
Met de doorvalmeter wordt geen afvoer van water langs de vegetatie gemeten. De hoeveelheid
van deze zogenaamde stamafvoer is waarschijnlijk ongeveer gelijk aan de doorval (van Dam,
1990). De depositie onder een grasoppervlak kan benaderd worden door de open regenhoeveelheid
te corrigeren voor verdamping (in dit geval is 10% van de neerslaghoeveelheid genomen) en te
vermenigvuldigen met de concentraties zoals gemeten met de doorval meters (Bobbink et al.,
1990b).
De volgens voorgaande methode verkregen doorvaldeposities staan in Tabel 4 weergegeven,
voor de bodem onder de hoge vegetatie van de exclosures zonder bemesting. Deze deposities
benaderen het best de deposities onder hoge vergraste vegetaties, zoals die in het duingebied
voorkomen. Tevens wordt vermeld de doorvaldepositie als percentage van de depositie op een
open regenmeter.
Uit Tabel 4 blijkt dat door de interactie met de hoge vegetatie de depositie die onder de
vegetatie op de bodem komt voor vrijwel alle ionen gelijk is aan of hoger is dan die op een open
regenmeter.
Waterstof
De depositie van waterstof (H"*") op de bodem onder de hoge vegetatie is het enige ion dat sterk
afneemt in depositie door interactie met de vegetatie.

Sulfaat.
De hoge vegetatie veroorzaakt, door invang van droge depositie en door adsorptie van SO2 aan
het bladoppervlak (dat daar omgezet wordt in sulfaat), een sulfaat depositie op de bodem onder de
hoge vegetatie van 174-263% van die op de open regenmeter. Dit sulfaat is afkomstig van
industriële processen en vanuit de zee. Sulfaat komt als zout vanuit de branding van de zee in de
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a c h t e r d u i n (M02)
depositie
H
HCO3
Cl
SO4
Na
K
Ca
Mg
NH4 N
NO3 N

.018
15
110
58
52
14
27
10
5
3

v o o r d u i n (M03)

% regen d e p o s i t i e % regen
7
137
174
102
382
214
157
106
69

.029
15
201
78
104
22
31
16
7
6

12
148
263
131
435
265
164
122
122

- = geen percentage te berekenen omdat HCO3 concentraties in regen meestal nul zijn.
Tabel 4

Depositie onder de hoge vegetatie van de exclosures in kg/ha/jaar en deze als percentage van de
depositie in de open regenmeter in achter- en voorduin (M02 en M03).

atmosfeer terecht en kan tot ver landinwaarts getransporteerd worden. Indien sulfaat alleen vanuit
de zee afkomstig is, moet de sulfaat/natrium ratio (op gewichtsbasis) 0.25 zijn. In de depositie op
de bodem onder de hoge vegetatie varieert deze ratio echter van 0.7 tot 1.4. Hetgeen betekent dat
ook bronnen vanuit land hier de oorzaak van zijn.
Natrium en chloride.
De natrium depositie op de bodem onder de hoge vegetatie in het achterduin (M02) is vrijwel
gelijk aan die in de open regenmeter. Daarentegen is de depositie van chloride op de bodem onder
de hoge vegetafie 137% van die op de open regenmeter. De vegetatie vangt waarschijnlijk
chloride op dat niet als zeezout in de lucht aanwezig is. Dit kan in de vorm van zoutzuur zijn. Dit
blijkt ook uit de ratio Cl/Na, die in de doorval op gewichtsbasis gemiddeld 2.2 is tegen 1.8 in
zeewater. Indien chloride alleen afkomstig van zeewater is, moeten de ratio's gelijk zijn. Er is
daarom waarschijnlijk sprake van een antropogene bron (cf van Dam, 1990 en Stuyfzand, 1984).
In het voorduin (M03) is de depositie van chloride en natrium op de bodem onder de hoge
vegetatie respectievelijk 148% en 131% van de depositie op een open regenmeter. In tegenstelling
tot het achterduin (M02) is dit op deze meetopstelling voornamelijk als gevolg van de extra
invang van zeezouten. De Na/Cl ratio is in het voorduin (M03) gemiddeld 1.85. Dit is vrijwel
gelijk aan de ratio in zeewater (1.8). De antropogene bron van chloride wordt hier dus overschaduwd door de zee als bron van chloride.
Calcium en magnesium.
Rond de meetopstellingen in voor en achterduin bevinden zich plekken met een kaal bodemoppervlak. Door verstuiving van de bodem zullen deeltjes in de lucht getransporteerd worden en
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door de vegetatie ingevangen worden. Doordat de bodem een hoog gehalte heeft aan calcium en
magnesium (bestanddelen van kalk) neemt op beide meetopstellingen de depositie van calcium en
magnesium op de bodem onder de vegetatie toe ten opzichte van de depositie op een open
regenmeter (respectievelijk 214-265% en 157-164% van die op een open regenmeter).
Ammonium en nitraat.
Een vegetatie kan via het bladoppervlak stikstof opnemen en uitwisselen tegen kationen zoals
kalium. Uit Tabel 4 blijkt dat de depositie van ammonium en nitraat op de bodem onder de hoge
vegetatie in dezelfde grootte orde ligt als die op de open regenmeters. De depositie op de bodem
onder de vegetatie als percentage van die op een open regenmeter kan toch groot zijn doordat de
deposities relatief vrij laag zijn. Omdat de doorvaldeposities en de deposities op een open
regenmeter een gelijke orde van grootte hebben lijkt het of er geen sprake is van verhoogde
depositie als gevolg van de stmctuur van de vegetatie danwel opname van ammonium en nitraat
door de bladeren van de vegetatie. Waarschijnlijk vangt de hogere vegetatie een extra hoeveelheid
droge depositie van nitraat en ammonium op die gelijk is aan de opname door de vegetatie via het
bladoppervlak. Door een volledige balans te maken van kationen en anionen kan een schatting van
deze opname gemaakt worden.
Kalium.
Dat de vegetatie inderdaad stikstof via de bladoppervlakken opneemt en waarschijnlijk grotendeels tegen kalium uitwisselt blijkt in Tabel 4 uit dat de depositie van kalium op de bodem onder
de hoge vegetatie gemiddeld 400% is van de depositie op een open regenmeter. De hoge depositie
van kalium op de bodem onder de hoge vegetatie kan namelijk niet alleen te wijten zijn aan de
invang van kalium als droge depositie door de vegetatie. Bij een K/Na ratio van 0.036 op
gewichtsbasis is de bijdrage van zeezout namelijk maar gemiddeld 3 kg/ha/jaar op een totaal van
14 (M02) en 22 (M03) kg/ha/jaar. Hierbij is ervan uitgegaan dat natrium alleen als zeezout in de
depositie voorkomt. Indien de overblijvende hoeveelheid kalium vrijkomt door uitwisseling met
ammonium, wordt er door de vegetatie 4-7 kg NH4_N /ha/jaar opgenomen via het bladoppervlak.
4.1.4 Beschikbaarheid van nutriënten en vegetatieontwikkeling.
Samenvattend blijkt uit bovenstaande dat een hoge vegetatie in staat is extra nutriënten uit de
atmosfeer tefilterenen op te nemen. Het effect van vergrassing door hoge atmosferische depositie
van nutriënten werkt dus zelfversterkend doordat de hogere vegetatie weer meer nutriënten
invangt.
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4.2. BESCHIKBAARHEID VAN BODEMVOCHT.
De vegetatie op de drie meetopstellingen bestaat uit mossen, grassen en kmiden die voornamelijk in de bovenste tien centimeter van de bodem wortelen. De beschikbaarheid van water voor de
vegetatie wordt daardoor voornamelijk bepaald door het bodemvochtgehalte tot 10 cm diepte.
De beschikbaarheid van water in de zandgronden in de duinen kan sterk beïnvloed worden
door het optreden van preferente stroombanen (Dekker, 1985; Dekker en Jungerius, 1990). Alleen
op bepaalde plaatsen infiltreert er water, bijvoorbeeld langs oude wortelkanalen of langs huidige
wortels. De rest van de bodem blijft droog. Op een zekere diepte zal de bodem weer een
homogeen vochtgehalte hebben en vrijwel homogeen reageren op neerslag. Het ontstaan van
preferente stroombanen is mede afhankelijk van het optreden van hydrofobie (zie voor hydrofobie
bij geomorfologische processen).
Indien preferente stroombanen tot beneden de bewortelde zone in de bodem optreden, kan de
vegetatie die niet in een preferente stroombaan wortelt ook bij hogere neerslagoverschotten een
vochttekort hebben.
4.2.1. Karakterisering van bodemvochtgehalte.
De bodemvochtgehalten op meetopstelling I (vooral de onderste helft van de helling) en III
vertonen een overeenkomsfig beeld (zie Figuur 4, 5 en 6). Vanaf mei droogt de bodem sterk uit.
Als de bodem uitgedroogd is tot een volumetrisch bodemvochtgehalte van 5% of minder reageert
de bovenste 10 cm van de bodem niet meer op neerslag zoals in vochtiger periodes. Op meetopstelling I reageert de bodem op 20 cm diepte ook in de zomerperiode op neerslag (ziefiguur4 en
5). Op meetopstelling III reageert de bodem onder de hoge vegetatie van de exclosure pas op 50
cm weer op neerslag (zie Figuur 8). Onder de lage vegetatie is er ook een reactie op neerslag op

:r>

Figuur 4

f

1

Daggemiddelde bodemvochtgehalte in % op vier diepten op de bovenste helft van de helling en
dagsom van de neerslag in mm gedurende het tweede halfjaar van 1990 op meetopstelling I
(MOI).
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Daggemiddelde bodemvochtgehalte in volume % op vier diepten op onderste helft van de helling
en dagsom van de neerslag in mm gedurende het tweede halfjaar van 1990 op meetopstelling I
(MOI).
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Volumetrisch bodemvochtgehalte op 10
cm diepte oruier de hoge (excl.) en lage
(non-excl) vegetatie in het voorduin
(M03).
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mei
month
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Juli

Volumetrisch bodemvochtgehalte op 20
cm diepte onder de hoge (excl.) en lage
(non-excl) vegetatie in het voorduin
(MOS).

20 cm diepte (Figuur 7).
Zoals in het begin van deze paragraaf beschreven kan de oorzaak van deze verschijnselen
liggen in het voorkomen van preferente stroombanen.

Daarnaast speelt ook een rol de vorm van de
pF-curve (de logaritme van de drukhoogte als
O
functie van het bodemvochtgehalte). Deze curve
>
1'
1
heeft in duinzand een stoel vorm (zie Figuur 9).
juli
apri
juni
mei
month
Het effect van deze vorm is dat bij lage vochtgeFiguur 8 Volumetrisch bodemvochtgehalte op 50
cm diepte onder de hoge (excl.) en lage halten een geringe verandering in het vochtgehal(non-excl) vegetatie in het voorduin te een grote verandering in de dmkhoogte van de
(MOS).
bodem veroorzaakt. Bij een afnemende dmk79
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Figuur 10 Onverzadigde doorlatendheid als junctie van de logaritme van de negatieve
drukhoogte.

Figuur 9 De logaritme van de negatieve drukhoogte (pF) als functie van het volumetrisch vochtgehalte.

hoogte van een bodem neemt in zandgronden de doorlatendheid zeer sterk toe (zie Figuur 10).
Daardoor zal bij een slechts geringe toename van het bodemvochtgehalte de doorlatendheid sterk
toenemen. Dat wil zeggen dat infiltrerend water nauwelijks resulteert in een veranderend bodemvochtgehalte.
Op meetopstelling II reageert de bodem op neerslag als of er geen preferente stroombanen
optreden. Op 10 cm diepte reageert de bodem het eerst en het hoogst op neerslag. Dieper de
bodem in gaande reageert de bodem steeds later (infiltratietijd) en minder (door verdamping en
opname door vegetatie). Op 50 cm diepte is de reacfie nog slechts minimaal (zie Figuur 11 en 12).
Het verschil in reactie van de bodem op neerslag op meetopstelling II met die op meetopstelling I en II kan liggen in de meetmethode. Op meetopstelling 11 wordt gemeten met 50 cm lange
horizontale sensoren. Dit in tegenstelling tot op meetopstelling I en 111 waar gemeten is met 10 cm
lange sensoren. Preferente stroombanen liggen op ongeveer 20 cm van elkaar (Dekker en Jungerin
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Figuur 12 Volumetrisch bodemvochtgehalte oruier
een rujn-exclosure in het achterduin
(M02).

Figuur 11 Volumetrisch bodemvochtgehalte onder
een exclosure in het achterduin (M02).
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us, 1990) zodat met 50 cm lange sensoren waarschijnlijk ook in de preferente stroombanen
gemeten wordt.
Opvallend is dat op meetopstelling II de bodem op 10 cm diepte onder de hoge vegetatie van
de exclosures niet alleen vochtiger is dan onder de lage vegetatie van de non-exclosures maar ook
heftiger reageert op neerslag (zie Figuur 11 en 12). De hoge vegetatie beschermt de bodem waarschijnlijk tegen sterke uitdroging en doordat neerslag langs de vegetatie direct op de bodem druipt
reageert de bodem snel. Uit veldwaarnemingen bleek dat de lage vegetatie tijdens regen zeer nat
kan worden. Uit bodemvochtmetingen met verticale sensoren van 50 cm bleek dat een dun laagje
aan het oppervlak ook zeer nat kan worden. Het water uit dit laagje zal verdampen of langzaam in
de ondergrond infiltreren.
4.2.1. Beschikbaarheid van bodemvocht en vegetatieontwikkeling
Uft de bodemvochtmetingen blijkt dat in de zomer de vochtcondities voor de vegetatie in de
bovengrond van meetopstelling I (zuidhelling in achterduin) en 111 (duingrasland in voorduin)
slecht zijn. Het bodemvochtgehalte is gedurende het grootste deel van het groeiseizoen onder de
vijf procent.
Op meetopstelling II (duingrasland in achterduin) zijn de condities veel beter. De bodem droogt
weliswaar in droge perioden uit tot onder de vijf procent onder de lage vegetatie, maar tijdens
neerslag worden deze tekorten snel weer aangevuld.
4.3 MICROKLIMAAT IN RELATIE TOT DE VEGETATIE.
Voor de ontwikkeling van de vegetatie zijn naast het gemiddelde microklimaat ook de extremen
van belang. Zo kan er tijdens vorst in het groeiseizoen vorstschade optreden. Doordat de bodem
erg droog is in de zomer kunnen bovendien makkelijk hoge oppervlaktetemperaturen voorkomen.
Daamaast heeft de vegetatie zelf een grote invloed op de bodemtemperaturen door beschaduwing
en door een toename van de mwheid van het oppervlak waardoor warmte sneller afgevoerd wordt.
De drie meetopstellingen zijn gedurende het grootste deel van de dag vrij van sterke beschaduwing door bomen en stmiken. De beschikbaarheid van licht is daardoor waarschijnlijk geen beperkende factor voor de vegetatiesuccessie.
4.3.1. Karakterisering microklimaat
Het algemene microklimaat kenmerkt zich door lage nachttemperaturen (vorst mogelijk van
september t/m half juni) tijdens nachten met weinig wind. Uit een vergelijking van de meteorologische gegevens van meetopstelling I (MOI) met die van het KNMI op vliegveld Valkenburg
(Renssen, 1991) bleek de minimumtemperatuur gemiddeld 1° C lager te zijn op meetopstelling I
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(MOI). In de zomer waren de maximumtemperaturen op meetopstelling I gemiddeld 0.9° C hoger
dan op Valkenburg, door de beschutte ligging van meetopstelling I op een zuidhelling in een
duinpan. Verder was de windsnelheid door die beschutte ligging drie maal zo laag.
Meetopstelling II (M02) ligt beschut tegen een bosrand aan. Ook hier worden daardoor lage
nachttemperaturen en windsnelheden gemeten. Meetopstelling 111 daarentegen ligt in een open
ondiepe duinpan, waardoor nachttemperaturen en windsnelheden hoger zijn.
4.3.2. Beïnvloeding van bodemtemperaturen door vegetatie.
Door de locatie van meetopstelling I op een zuidhelling met weinig vegetatie veroorzaakt de
geringe beschaduwing in combinatie met lage vochtgehalten voor een extreem bodemklimaat.
Bodemtemperaturen op 1 cm diepte variëren soms in één week van maximaal rond de 60 °C tot
minimaal rond de 8 °C (zie Figuur 13).
De grote invloed van een hoge vegetatie en het bodemvochtgehalte op de bodemtemperatuur
blijkt als de bodemtemperaturen op 10 cm diepte op meetopstelling II en III (M02 en 3)
vergeleken worden. In Figuur 14 staan deze temperaturen voor onder de hoge (exclosure) en de
lage (non-exclosure) vegetatie op meetopstelling II en 111 (M02 en 3).
De hoge vegetatie beschermt de bodem tegen hoge bodemtemperaturen. In Figuur 14 blijken
de dagelijkse maximum temperaturen van de exclosure dan ook lager te liggen onder de hoge
vegetaties van de exclosures.
Een laag vochtgehalte van de bodem veroorzaakt een laag geleidingsvermogen van de bodem
(Koorevaar et al., 1983). De bodem op 10 cm diepte vertoont dan een lager dagelijks maximum,
dat ook later op de dag valt. Dit blijkt het best uit de bodemtemperaturen onder de niet-exclosures
van beide meetopstellingen. De vegetatie op beide niet-exclosures heeft dezelfde hoogte, waardoor
de invloed van de vegetatie op de bodemtemperaturen gelijk is. Het vochtgehalte op meetopstelling III (M03) is echter ongeveer 3% tegen 6-9% op meetopstelling II (M02). De temperaturen
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Figuur 13 Bodemtemperatuur op 1 cm diepte en luchttemperatuur in °C in de periode 2-8-90 t/m 9-8-90 op
meetopstelling 1.
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Figuur 14 Bodemtemperatuur op 10 cm diepte oruier hoge vegetatie van de exclosure en oruier de lage
vegetatie van de niet-exclosure en luchttemperatuur in °C op meetopstelling I I en I I I .

op 10 cm diepte op meetopstelling II zijn daardoor hoger en bereiken eerder het dagmaximum.
Op meetopstelling II en III worden geen bodemtemperaturen op 1 cm diepte gemeten. De
bodem op minder dan 10 cm diepte op meetopstelling II en III zal waarschijnlijk veel lagere
temperaturen vertonen dan op meetopstelling I. Ten eerste ligt meetopstelling I op een zuidhelling,
waardoor de inkomende straling veel hoger ligt dan op de andere vlak liggende meetopstellingen.
Ten tweede hebben meetopstelling II en III een veel hogere bedekking met vegetatie, waardoor de
bodem beschaduwd is en de ruwheid van het oppervlak toeneemt, waardoor er turbulentie in de
lucht is en meer warmteuitwisseling van de bodem met de omgeving is. Ten derde ligt de eerste
meetopstelling zeer beschut, waardoor er minder wind is en daarmee ook minder warmteuitwisseling.
4.3.3. Microklimaat en vegetatieontwikkeling
De hoge oppervlaktetemperaturen en grote verschillen gedurende het verloop van een dag op
meetopstelling I zullen de vegetatiesuccessie waarschijnlijk beperken (woestijnklimaat). Op
meetopstelling II en III zijn de temperaturen en -verschillen veel minder extreem en daarmee
minder beperkend voor de groei van de vegetatie. Indien een hogere vegetatie eenmaal gevestigd
is op een locatie (zelfs op zuidhei lingen) zorgt het voor een minder extreem microklimaat en
daarmee voor betere groeiomstandigheden. Net als bij de beschikbaarheid van nutriënten en
bodemvocht werkt een hoge vegetatie ook bij het microklimaat zelfversterkend.
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4.4 INVLOED VAN GEOMORFOLOGISCHE PROCESSEN OP DE VEGETATIE.
Het belang van geomorfologische processen op de vegetatieontwikkeling ligt in het feit dat
door wind- en watererosie bodemmateriaal verplaatst kan worden. Op de plek van erosie treedt er
geen duurzame bodemontwikkeling op, door de afvoer van zand en organisch materiaal. Op
plaatsen van depositie van zand kan de vegetatie overstoven of overspoeld worden met zand.
De geomorfologische processen die in de duinen van betekenis zijn voor het transport van
materiaal zijn wind- en watererosie. Alleen op meetopstelling I zijn geomorfologische processen
van overheersend belang voor de ontwikkeling van de vegetatie.
Op de zuidwest tot zuidoost geëxponeerde helling van de duinpan speelt watererosie een belangrijke rol voor wat betreft het transport van materiaal. Bij watererosie treedt transport over
korte afstanden op. Het getransporteerde materiaal verlaat de duinpan niet. Watererosie kan hoogteverschillen in de duinen dus niet versterken. Het werkt slechts nivellerend. Wel ontstaan door
watererosie geulen bovenaan de helling en erosiewaaiers onderaan de helling.
4.4.1 Oorzaken watererosie.
De verzadigde doorlatendheid van duinzand voor water (~ 300 m/dag (van Gelder, 1988)) is
niet de beperkende factor voor de infiltratie van water. Onder verzadigde omstandigheden zal geen
watererosie optreden. Indien echter een bodem bestaande uit zand met organisch stof ("grijs
zand") uitdroogt (in duinen ongeveer bij volumetrisch vochtgehalte < 5%) treedt hydrofobie op
(Dekker en Jungerius, 1990). Het oppervlak van de bodem is waterafstotend geworden en water
infiltreert slecht. Onder deze omstandigheden zal regen die op een helling valt oppervlakkig afstromen en kan watererosie optreden.
Hydrofobie wordt veroorzaakt doordat de moleculen van de organische stof zoals humine en
fulvine zuren zich in één richting oriënteren (Miller en Wilkinson, 1977).
tl -;

4.4.2. Afvoer van water en zand.
Watererosie is onder te verdelen in: afvoer van water en afvoer van zand (met organisch
materiaal).
De afvoeren van water en zand werden wekelijks gemeten. Van de afvoer van water en zand
zijn daarom alleen weeksommen bekend. Deze zullen weekafvoeren genoemd worden.
De afvoer van water en zand op een duinhelling is zeer ongelijk over het jaar verdeeld. Het
grootste deel van de afvoer vindt plaats tijdens één of twee weken in het jaar. Deze extreme
afvoeren vinden vooral plaats tijdens grote regenbuien na een droge periode. Het oppervlak is dan
hydrofoob en het regenwater stroomt oppervlakkig af
De ongelijke verdeling blijkt ook uit het volgende. Op de bovenste helft van de helling zijn
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k l a s s e [gram]

aantal

%

a f v o e r [gram]

bovenste
helft

0
1-50
50 - 250
250 - 5000
5000 - 10.000
> 10.000
totaal

37
94
35
13
2
2
183

0
2000
4400
13300
16700
37500
73900

0.0
2.7
6.0
18.0
22.6
50.7
100.0

onderste
helft

0
1-10
10 - 20
20 - 100
100 - 200
> 200
totaal

73
79
19
7
3
2
183

0
275
275
300
350
725
1925

0.0
14.3
14.3
15.6
18.2
37.6
100.0

Tabel 5

Oppervlakkige afvoer van zand op meetopstelling l in de periode maart 1987 tot en met december 1990 ingedeeld in klassen.

klasse [ m l ]

bovenste

helft

aantal afvoer
[ml]
0
1 - 100
100 - 500
500 - 2000
2000 - 10000
> 10.000
totaal

Tabel 6

36
20
41
61
20
5
183

onderste h e l f t
%

0
0.0
950
0.4
10500
4.1
68000 26.2
77400 29.8
102500 39.5
259350 100

aantal afvoer
[ml]
33
8
10
47
72
11
181

%

0 0.0
850 0.1
10900 1.5
48500 6.8
217200 30.4
437500 61.2
714950 100

Oppervlakkige afvoer van water op meetopstelling 1 in de periode maart 1987 tot en met
december 1990 ingedeeld in klassen.

twee van de 183 gemeten weekafvoeren verantwoordelijk voor de helft van de totale in de meetperiode gemeten oppervlakkige afvoer van zand (zie Tabel 5).
Op de onderste helft van de helling is de verdeling voor wat betreft de totale afvoer per klasse
minder ongelijk verdeeld. Echter nog altijd zijn slechts vijf weekafvoeren verantwoordelijk voor
55.6% van de totale in de meetperiode gemeten afvoer van zand.
Ook de afvoer van water wordt sterk bepaald door slechts enkele gebeurtenissen. Op de onderste helft van de helling zijn 11 weekafvoeren verantwoordelijk voor 61.2% van de in de
meetperiode gemeten totale afvoer (zie Tabel 6). Bij deze 11 metingen zit één extreme weekafvoer
die verantwoordelijk is voor 23% van de totale afvoer.
Op de bovenste helft van de helling is de afvoer van water minder ongelijk over de klassen
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verdeeld dan op de onderste helft, maar zijn nog altijd slechts vijf weekafvoeren verantwoordelijk
voor 39.5% van de in de meetperiode gemeten totale afvoer van water.
De verschillen tussen de bovenste en de onderste helft van de helling zijn zeer waarschijnlijk te
wijten aan verschillen in begroeiing. De mosvegetatie beschermt de bodem tegen erosie, maar
veroorzaakt tevens een hogere afvoer van water. Dit laatste komt doordat de bodem op de
onderste helft van de helling iets meer organische stof bevat. Daardoor kan de bodem hydrofober
worden. Tevens bleek uit een experiment met beregening dat het water ook over de moslaag zelf
afstroomt. Dit gebeurt zonder dat er contact met de bodem is. Onafhankelijk van de graad van
hydrofobie van de grond zal er altijd in enige mate oppervlakkige afstroming van water kunnen
optreden.
Naast de oppervlakkige afvoer van zand door erosie wordt ook organisch materiaal afgevoerd.
Op meetopstelling I treedt daardoor nauwelijks accumulatie van organisch materiaal op. Zoals in
paragraaf 4.1.2. bleek is het organisch materiaal een belangrijke leverancier van nutriënten voor
de vegetatie. Op de helling van meetopstelling I beperkt het optreden van oppervlakkige afvoer
daarmee de leverantie van nutriënten aan de vegetatie.

5. EFFECTEN VAN KONUNENBEGRAZING EN BEMESTING OP DE VEGETATIEONTWIKKELING.
Het uitsluiten van konijnenbegrazing verdubbelt (van 30% naar 70% op M03) tot verdrievoudigd (van 30% naar 90% op M02) de hoeveelheid grassen op meetopstelling III (M03) en II
(M02). Dit is vooral ten koste gegaan van het areaal kaal oppervlak. De hoeveelheid kruiden is
niet achtemit gegaan.
Tot nu toe zijn er nog geen duidelijke effecten merkbaar van extra bemesting. Dit is mogelijk
te wijten aan de vorm van bemesting, zoals gedaan tot maart 1992. Enige weken na bemesting
werden namelijk reeds verhoogde concentraties in het bodemwater op 50 cm diepte gemeten. Een
deel van de toegevoegde mest spoelt direct het systeem uit en was niet meer beschikbaar voor de
vegetatie. Dit is de voomaamste reden geweest om op de tweewekelijkse bemesting over te
stappen. Deze bemesting in opgeloste vorm is daarnaast ook meer gelijkend op atmosferische
deposifie, doordat de vegetatie ook via de bladeren een deel van de mest kan opnemen.
Enig effect van extra bemesting op de vegetatieontwikkeling wordt daarnaast waarschijnlijk
totaal overschaduwd door het uitsluiten van konijnenbegrazing.
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6. DISCUSSIE.
In de vorige paragrafen zijn de abiotische factoren besproken die de vegetatie ontwikkeling in
de duinen kunnen bepalen. Het blijkt dat niet één bepaalde factor deze ontwikkeling bepaalt, maar
een combinatie van meerdere factoren.
Op meetopstelling I is de vegetatie in het eerste stadium van de successie. Op de bovenste helft
van de helling is de bodem slechts schaars bedekt met vegetatie. Op de onderste helft is er al een
bedekking met mossen en korstmossen. Onder de huidige omstandigheden zal de bovenste helft
waarschijnlijk schaars begroeid blijven. De bodemtemperaturen aan het oppervlak kunnen namelijk
zeer sterk oplopen (>60 °C), nutriënten als stikstof en fosfaat zijn nauwelijks beschikbaar,
bodemvochtgehalten zijn zeer laag in de zomer en door erosie wordt organisch materiaal (ook een
bron van nutriënten) van de helling afgespoeld. De onderste helft van de helling is weliswaar met
mossen en korstmossen begroeid, maar de omstandigheden zijn hier niet veel beter dan op de
bovenste helft van de helling. Bodemtemperaturen lopen slechts een paar graden minder sterk op,
bodemvochtgehalten blijven zelfs tot in de herfst zeer laag door het optreden van preferente
stroombanen en de geringe erosie door de beschermende moslaag verhelpt niet de armoede aan
nutriënten in het moedermateriaal.
Op meetopstelling II en III zijn vooral de microklimatologische en geomorfologische omstandigheden beter dan op meetopstelling I. Door de vlakke locatie zal ook zonder vegetatie de
bodemtemperatuur minder sterk oplopen en ontbreekt watererosie. Enige accumulatie van
organisch materiaal kan optreden. De beschikbaarheid van nutriënten vanuit de bodem is echter
nog altijd gering.
De experimenten met extra bemesting en het uitsluiten van konijnenbegrazing hebben reeds
enig inzicht gegeven in het optreden van vergrassing in de duinen. Het lijkt erop dat vergrassing
in de duinen vooral optreedt als de begrazingsdruk door konijnen sterk afneemt. Indien een locatie
vergrast, veroorzaakt de hogere begroeiing betere levensomstandigheden voor zichzelf De hoge
vegetatie vangt namelijk meer nutriënten in, bodemvochtgehalten dalen minder sterk in de zomermaanden en bodemtemperaturen lopen minder sterk op.
Vergrassing in de duinen kan mogelijk tegengegaan worden door de begrazingsdruk toe te laten
nemen door bijvoorbeeld grote grazers. Als de vegetatie weer laag is neemt de invang van
nutriënten af en verarmt het systeem qua nutriëntenbeschikbaarheid. Kmiden krijgen dan weer de
kans tot ontwikkeling te komen.
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DE LEVENSGEMEENSCHAP VAN FRUITVLIEGJES
(DROSOPHILA) EN HUN PARASIETEN IN MEIJENDEL
Jacques van Alphen, Vakgroep Populatiebiologie, Rijksuniversiteit Leiden
Inleiding
Bij de meeste mensen zijn fmitvliegjes of bananevliegjes vooral bekend als
onderzoeksobject in de genetica. Het gaat dan meestal om Drosophila melanogaster, een
van oorsprong Afrikaanse soort, die nu in alle werelddelen is aan te treffen op rot fmit,
en die zich, door het gemak waarmee hij zich laat kweken op een kunstmatig medium in
kleineflessen,onmisbaar gemaakt heeft als onderzoeksobject. Over Drosophila
melanogaster verschijnen over de hele wereld nog ieder jaar meer dan 1500 publikaties!
Zelfs de meeste biologen weten niet dat er in Nederland van nature veel soorten uit
het geslacht Drosophila voorkomen. Er zijn in totaal 26 soorten in Nederland
aangetroffen. Een aantal ervan zijn met fmitimporten uit exotische streken hier terecht
gekomen. Die soorten kunnen zich meestal niet langer dan één zomer buiten handhaven.
Ze zijn voor overwintering in Nederland aangewezen op vorstvrije gebouwen. Er zijn
meer dan twintig soorten die van nature in Nederland voorkomen en die permanent tot
onze fauna behoren. Daarvan zijn er 15 in Meijendel aangetroffen, terwijl nog drie andere
soorten in nabijgelegen Wassenaarse buitenplaatsen zijn gevonden.
Als soorten overeenkomen in hun voedselkeuze en ze op dezelfde plaats voorkomen
is het waarschijnlijk dat ze concurreren om het beschikbare voedsel. De vraag is dan ook
hoe populaties van 20 soorten Drosophila samen in dezelfde omgeving blijven
voortbestaan. Het beantwoorden van deze vraag is het doel van het onderzoek dat onze
groep doet aan de levensgemeenschap van Drosophila en hun parasieten.
Fmitvliegjes zijn vooral actief gedurende de zomermaanden juni, juli en augustus. In
die periode zijn er in de Nederlandse bossen vrijwel geen vmchten te vinden. Die zijn in
de vorm van vele soorten bessen eigenlijk pas in de tweede helft van augustus en in
september beschikbaar als broedplaats voor Drosophila want ze moeten rotten om
aantrekkelijk te zijn voor de vliegjes. Waar leggen dan de verschillende soorten
Drosophila hun eieren?
Van een aantal soorten is dit nog steeds niet bekend, maar wat we ervan weten volgt
hieronder:
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D. phalerata

D. testacea

D. obscura

Broedplaatsen
Alle Nederlandse Drosophila's leggen hun eieren in rottend plantaardig materiaal. Dat kan
zijn in gistende vmchten, of in paddestoelen, maar het kan ook in rotte vlezige
plantestengels, bladeren, eikegallen of eikels zijn. Een heel bijzondere broedplaats is in
het sap dat soms uit bomen loopt wanneer de bast beschadigd is. Dit sap is
suikerhoudend, en wanneer de sapstroom niet te snel opdroogt, kan het gaan gisten en
aantrekkelijk worden voor Drosophila .
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Microhabitatkeuze
Een van de manieren waarop Drosophila 's concurrentie met andere soorten kunnen
vermijden is door microhabitakeuze: Niet alle soorten broeden in alle habitat- typen, en de
soorten die wel in meer dan een habitattype voorkomen blijken een sterke voorkeur te
hebben voor een van de vier typen. Zo is Drosophila limbata een soort die alleen maar
uit vlezige plantedelen kan worden gekweekt. D. phalerata is de soort die meestal uit
paddestoelen wordt gekweekt en D.obscura meestal uit rotte vmchten.Toch zijn veel
soorten broedend aangetroffen in meer dan één micro-habitat: D.subobscura en
D.immigrans zijn echte generalisten die eieren leggen in alle micro-habitattypen.
In tabel 1 staan voor ieder substraattype de namen van de Drosphila soorten die we
emit gekweekt hebben. De cursief gedmkte soorten zijn van origine niet inheems Uit
deze tabel kan worden opgemaakt dat de verdeling van soorten over verschillende microhabitats maar een deel van de verklaring kan leveren waarom er zoveel soorten
Drosophila samen kunnen voorkomen. Immers, in ieder substraattype afzonderlijk
kunnen tussen de 6 en 11 soorten gevonden worden. In de tabel onder vlezige planten is
één drosophilide vlieg uit een ander genus geplaatst, Scaptomyzapallida, een zeer
algemene vlieg die een belangrijke voedsel concurrent kan zijn van de echte Drosophila
soorten
Habitatsegregatie
De meeste Drosophila soorten hebben een voorkeur voor bossen. Er bestaan dan ook geen
typische duinsoorten. Drosophila helvetica, D.tristis en D.subsilvestris hebben we
uitsluitend gevonden in de bossen in de binnenduinen. Hoewel deze drie soorten algemeen
zijn blijkens de aantallen die we in onze vmchtenvallen kunnen vangen, weten we niet
waar al deze vliegen opgroeien. Het kan zijn dat ze grotendeels afhankelijk zijn van
sapstromen, en daarom beperkt zijn tot bossen. Andere soorten zijn wat minder
afhankelijk van bossen.we hebben tot in de zeereep nog Drosophila subobscura
aangetroffen, maar die soort kan zoals uit tabel 1 blijkt in alle typen substraat opgroeien.
We hebben deze soort gekweekt uit oude eikegallen, uit stinkzwammen, uit de bessen van
de lijsterbes, uit rozebottels en rotte appels, maar ook uit de rotte bladstelen van de
reuzenbereklauw, Heracleum mantegazzianum en uit sapstromen op eikebomen en pas
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Tabel 1.

vlezige

paddestoelen

sapstromen

vruchten

D. limbata
D.kuntzei

D. phalerata
D.kuntzei

D.subobscura

D. phalerata
D.fenestramm
D. andalusiacum
D.picta
D.subobscura
D.immigrans
D.busckii
D.funebris

D.transversa
D. testacea
D.subobscura
D.immigrans
D.busckii

D.subobscura
D. obscura
D.tristis
D.subsilvestris
D.helvetica
D.littoralis
D.deflexa
D. phalerata
D.melanogaster
D.simulans
D.immigrans

plantendelen
D.obscura
D.tristis
D.littoralis
D. phalerata
D.immigrans

Scaptomyza pallida

gesnoeide duindoornstmiken en uit stinkzwammen. Drosophila subobscura is dus niet
alleen een substraat generalist, maar ook een habitat generalist die zowel in duinbossen als
in het open duin gevonden kan worden. Andere soorten zijn echter meer habitat
gebonden, en daardoor kan een zekere segregatie tussen soorten optreden. Zo is
Drosophila picta een soort die alleen is aangetroffen in rietmoerassen. Deze soort moet
zich pas in Meijendel hebben gevestigd nadat de infiltratieplassen en de daarbij optredende
rietkragen ontstaan waren. Opvallend is dat de enige plaats waar we ieder jaar de in het
westen van het land zeldzame D.transversa kunnen vinden het dennebos is dat aan
Duinrel grenst. De kans dat D.transversa, D.picta en bijvoorbeeld D.tristis met elkaar
zullen concurreren is dus zeer gering. We denken dat de soorten die in rotte
plantemateriaal broeden weinig kans hebben in het open duin. De rietzomen langs de
infiltratieplassen en de vochtige bosjes in de valleien zijn de enige plaatsen waar
broedplaatsen voor deze soorten niet te snel verdrogen. De soorten die in sapstromen en
vmchten broeden zijn in het open duin beter af, zoals de vondst van een sapstroom met
Drosophila larven op de stronk van een afgehakte duindoorn laat zien. D. subobscura legt
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nog tot laat in de herfst eieren. In die periode is het ook in het open duin vochtiger,
terwijl er rozebottels en bessen van duindoorn, meidoorn en asperge aanwezig zijn als
potentiële broedplaats. De meeste soorten die in paddestoelen broeden moeten ook in die
periode wel in het open duin kunnen broeden. Of dat ook werkelijk gebeurt zal verder
onderzoek moeten uitwijzen.
De verdeling van gastheerlarven over broedplekken: aggregatie
Het aantal fmitvliegjes dat opgroeit in een plekje blijkt enorm te variëren: soms worden er
veel eieren gelegd op een plekje, soms maar weinig: De verdeling van eieren over plekjes
blijkt sterk geaggregeerd te zijn. Kennelijk leggen Drosophila vrouwtjes graag eieren op
plekjes waar soortgenoten dat ook al hebben gedaan, er zijn ook aanwijzingen dat de
vliegen geurstoffen produceren waar soortgenoten op af komen. In ieder geval wordt vaak
gevonden dat verschillende soorten Drosophila, die hun eieren leggen in hetzelfde
substraattype, op zo'n manier verdeeld zijn over de beschikbare voedsel bronnen, dat
hoge dichtheden van de ene soort niet vaak samenvallen met hoge dichtheden van de
andere soort: De verdelingen van verschillende soorten zijn geclusterd, maar de clustering
van de ene soort is onafhankelijk van die van de andere soort. Daardoor wordt de
concurrentie tussen de soorten gereduceerd. Wiskundige modellen laten zien dat op die
manier 6 verschillende soorten, ook al zijn het concurrenten van elkaar samen kunnen
voorkomen, zonder dat een der soorten uitsterft.
Verschillen in levensloop-strategie.
Drosophila soorten verschillen in tijd die nodig is om van ei tot volwassen vlieg te
ontwikkelen.D. subobscura doet er bij 20°C ongeveer twee weken over, D.littoralis heeft
een week meer nodig. Onderzoek aan allerlei soorten dieren, waaronder ook Drosophilasoorten, heeft laten zien dat er duidelijk verband bestaat tussen ontwikkelingssnelheid en
de levensduur als volwassen organisme. De zich langzaam ontwikkelende Drosophila
soorten leven langer als volwassen vlieg, waardoor ze in staat zijn perioden zonder
broedgelegenheid beter te overbmggen dan de snel ontwikkelende soorten met een korter
leven als volwassen vlieg. De prijs die ze ervoor betalen is dat ze door hun langzame
groei als larve slecht kunnen concurreren met larven van de sneller ontwikkelende
soorten. De larven van de snel-ontwikkelende soorten putten het voedsel uit en verpoppen
lang voordat de larven van de langzame soorten hun ontwikkeling hebben voltooid. De
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populaties van de soorten met een snelle ontwikkelingstijd kunnen snel groeien wanneer
broedplaatsen niet beperkend zijn, de soorten met een langzame ontwikkeling doen het
beter in tijden dat broedplaatsen schaars zijn. Bovendien kunnen de larven van de
langzame soorten waarschijnlijk beter gebmik maken voedselbronnen met een lagere
voedselwaarde. De onderzoeker J.G. Sevenster, die in onze onderzoekgroep werkt heeft
met behulp van een computermodel laten zien, dat in een omgeving waarin het aanbod
van larvaal voedselfluctueert,soorten met een lange ontwikkelingstijd kunnen
voortbestaan naast soorten met een snelle ontwikkelingstijd.
Verzadiging van de levensgemeenschap met soorten
De gegevens in tabel 1 laten immers ook zien dat de levensgemeenschap van Europese
Drosophila soorten kennelijk geïnvadeerd kon worden door niet-Europese soorten.Ook uit
andere delen van de wereld is dit bekend. Recent zijn de Europese soorten D.subobscura
en D. ambigua er in geslaagd zich in Chili en aan de westkust van Noord Amerika te
vestigen in soortenrijke levensgemeenschappen van daar inheemse Drosophila soorten.
Ook in tropisch Zuid Amerika en in Afrika hebben zich een aantal Aziatische soorten
kuimen vestigen in levensgemeenschappen rijk aan inheemse soorten. Deze waarnemingen
suggeren dat de levensgemeenschappen van Drosophila niet "vol" zijn, en dat het belang
van de concurrentie tussen soorten nogal meevalt.
Natuurlijke vijanden: Sluipwespen
Een belangrijke factor voor de coëxistentie van een groot aantal Drosophila soorten vormt
de mortaliteit veroorzaakt door natuurlijke vijanden.Daardoor immers kunnen de aantallen
beperkt worden en zal dus concurrentie tussen soorten minder belangrijk zijn. In
Meijendel is de belangrijkste mortaliteitsfactor gedurende een deel van het seizoen de
sterfte door sluipwespen. We hebben onderzoek gedaan naar het belang van sluipwespen
als doodsoorzaak van Drosophila in paddestoelen, vmchten en sapstromen. De resultaten
laten zien dat gedurende een deel van het seizoen het merendeel van de Drosophila
larven geparasiteerd worden. Dit gebeurt vooral aan het begin van het seizoen, als er
relatief ten opzichte van het aantal voor Drosophila geschikte broedplaatsen veel
sluipwespen rondvliegen.
De hoge mortaliteit die in deze periode door parasieten wordt veroorzaakt zorgt
ervoor dat de vliegenpopulaties pas later in het seizoen kunnen gaan groeien. Daardoor
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wordt in ieder geval concurrentie tussen de vliegensoorten tijdelijk verminderd. Verder
onderzoek zal moeten aantonen hoe belangrijk de sluipwespen zijn voor de soortenrijkdom
van Drosophila binnen een levensgemeenschap.
Tabel 2. De soorten sluipwespen die Drosophila aanvallen in verschillende
broedsubstraten
vlezige
plantendelen

paddestoelen

sapstromen

vruchten

Asobara tabida

A. tabida

Familie Braconidae
Asobara rufescens
Tanycarpa bicolor
Tanycarpa punctata T. punctata
Phenocarpa tacita
Pentapleura pumico
P. angustula
Aphaereta
A. scaptomyzae
scaptomyzae
A.tenuicomis

A. scaptomyzae

A. scaptomyzae

L.heterotoma

L.heterotoma

Familie Eucoilidae
Leptopilina
fimbriata
L.australis
L.heterotoma
L.clavipes
L. longipes
Kleidotoma
dolichcx;era
K. bicolor

L.heterotoma
L.clavipes
L. longipes

K. bicolor

K.psiloides
K. speel
K spec.2
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De tabel laat zien dat er wel 19 soorten larveparasieten zijn die Drosophila parasiteren.
De larve parasieten behoren tot twee verschillende families, de braconiden die met 5
geslachten , en de eucoiliden die met twee geslachten vertegenwoordigd zijn. Op dit
niveau van de voedselketen kuimen we dezelfde vraag weer stellen: Hoe kunnen zoveel
soorten met een overeenkomstige biologie samen voorkomen? Het onderzoek naar het
antwoord op deze vraag is al een eind gevorderd, het verhaal is echter zo gecompliceerd
dat het beter is er een apart artikel aan te wijden. Uit de tabel kan in ieder geval worden
afgelezen dat sommige soorten substraatspecialisten zijn, en dat daardoor niet alle soorten
met elkaar concurreren.
Behalve de larveparasieten hebben we ook nog een zestal soorten aangetroffen die hun
eieren leggen in de poppen van Drosophila Deze popparasieten zijn in Nederland geen
belangrijke sterfteoorzaak voor Drosophila. Ze treden maar af en toe op en altijd zeer
plaatselijk. In andere delen van Europa, bijvoorbeeld in het Middellandse zeegebied zijn
ze wel een belangrijke doodsoorzaak voor de fniitvliegjes. Waarschijnlijk is ons koele
klimaat de reden voor hun schaarste.

D. kuntzei

Samenvatting
Meer dan 20 soorten Drosophila zijn in en rond Meijendel aangetroffen. Op de vraag hoe
het mogelijk is dat zoveel nauwverwante soorten samen kunnen voorkomen is geen
eenduidig antwoord te geven. Microhabitat-specialisatie en aantalsbeperking door
sluipwespen speelt hierbij een rol. Toch treedt er in mime mate niche-overlap op tussen
de verschillende Drosophilasoorten. Verder onderzoek naar de mate van concurrentie
tussen Drosphilasoorten zal moeten uitwijzen hoe belangrijk de verschillende factoren
zijn.
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