Plantesoorten alsindicator,toegelicht aan het voorbeeld
van de paardebloem
P. Oosterveld

Algemeen
Gelet ophun specifieke eigenschappen envermogenszijnalleorganismenecologischgenormeerd. Wileenbepaald organismealsindividu kunnen levenentevens
alssoortvoortbestaan,danmoetendeoperationeleomgevingsvariabelenaanzekere
normenvoldoen.Wathungroottebetreft liggendegrenzentussen'minimaalvereist'
en'maximaaltoelaatbaar'. Wanneerergensopaardeaandeecologischenormenvan
het desbetreffende organisme wordt voldaan, zeggen we dat daar zijn 'specifieke
milieu'isgerealiseerd. Indatgevalwordtdegroottevandebetrokken operationele
omgevingsvariabelen altijd beheerst door alle ter plaatse werkzame conditionele,
positioneleensequentiële omgevingsvariabelen, waarvan wijhetgezamenlijk effect
doorgaans omschrijven alsselectie-en regulatiemechanismen.
Omdat organismen genormeerd zijn met betrekking tot die operationele omgevingsvariabelen dievoor henhetkarakter vaneenecologischeparameter vertonen,
kunnen wij ze als indicator gebruiken voor zulke variabelen, maar ook voor niet
meerdandat. Deparametersinkwestievormenvoor onsdemaatstaven ofcriteria.
Van Leeuwen (1983) gaat nader in op de theoretische achtergronden van de begrippen'norm','maatstaf of'criterium'en'indicator',waarbijonderscheid gemaakt
wordttussenindicatoren dienaartoestanden inhetverledenwijzen,indicatorenin
actuele zinenindicatoren die ons eenblik op detoekomst kunnen geven.
Zo vertelt ons, om een eenvoudig voorbeeld te noemen, de aanwezigheid van
waterlelieplantenineenvrijwelgeheelverlandmoeras,datdaarinhetverledenopen
water was en is het bij voldoende kennis van bepaalde vegetatiesuccessiereeksen
mogelijk aandehand vansoortenuithetbeginstadium voorspellingen tedoen over
toekomstige ontwikkelingen.
Met het spontaan verschijnen dan wel blijven of verdwijnen van plantesoorten
hebbenwijmeetinstrumenten inhanden diezowelecologischeals natuurtechnische
indicatiegeven(fig. 1).Deecologischeindicatiegeeft aanwijzingen overdewaarde
van debetrokken ecologische parameters,de natuurtechnische indicatie daarentegenbiedt onseenmiddelomuitspraken tedoenoverdejuistheid vanhetdesbetreffende beheer. Hierwordt uitgegaan vannatuurtechnische normen endito maatstaven,van welke laatste 'soortdiversiteit' en'ruimtelijke zeldzaamheid' er twee zijn.
Indicaties zijn te ontlenen aan soortensamenstelling, talrijkheid, groeiwijze en
grootte persoort,demateendetijdsduur vandebloeienzelfsaankleine morfolo206
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Fig. 1. Indicatieschema,(uit Londo,1983)

gischeverschillen binnenéénsoort. Infiguur 2isvooreenaantalvandezeaspecten
dealgemenetrend weergegeven. Eengrofkorrelig voorkomen vanforse plantendie
lang en rijkelijk bloeien, isnatuurtechnisch ongunstiger dan een fijnkorrelige verspreidingvan schrieleplantjes diemaarkort ofinhetgeheelnietbloeien. Ditgeldt
nietalleenvooralgemenesoortenmaarookvoorrelatiefzeldzamezoalsorchideeën.
Beheerders die verheugd melding maken van grote aantallen kniehoge orchideeën
opplekken waar ervroeger maareenpaar stonden, moeten inhunvreugdegetemperd worden met de mededelingdat het danjuist deverkeerde kant opgaat. Voor
diegenen dieinditverband slechtsindirectecausale relatieskunnen denken,ishet
moeilijk tebegrijpen datdeoverlevingskansterplekkevanmisschienwel1000forse
orchideeën metmiljarden zaden oneindigveelkleinerisdandievaneenstuk ofwat
schriele orchideetjes dievaakhelemaalgeenzaad produceren omdatdeknoppener
net voor de bloei door de konijnen uit gegeten zijn. In het algemeen geldt dat het
natuurtechnisch optimumaandeminimumkantvaneenecologischeamplitudoligt,
zoalsweergegeveninfiguur 3.Wanneersoorten voorkomen aande minimumgrens
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Fig. 2. Naast het voorkomen van de soorten als zodanig zijn ook andere aspecten van
indicatievebetekenis.(Londo,invoorb.)
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omgevingsfactoren
in het algemeen meer nutriënten beschikbaar

Fig. 3. Schematische weergave van de mogelijkheden en mate van voorkomen van plantesoorten in relatie tot minima en maxima van nutriënten.

van hun groeimogelijkheden (net genoeg nutriënten beschikbaar), hebben ze een
veel hogere overlevingskans dan wanneer zij voorkomen aan hun maximumgrens
(net niet teveelnutriënten). Degrensvan 'teveel'kanvan het eneop hetanderejaar
makkelijk overschreden worden, bijvoorbeeld met een flinke mestgift. Om de grens
van'te weinig'teoverschrijden zijn,zeker onderdehuidige omstandigheden, decennia nodig.
Voor natuurtechnische indicatieishet optreden vansoorten nooiteenduidiginde
zin van goed of slecht. In het voorbeeld van figuur 4 worden drie groepen van
graslandsoorten genoemd, respectievelijk kenmerkend voor schraallanden, vooroorlogse boerengraslanden enkunstweiden. Uitgaandevan debovenstegroep moet
het optreden van pinkster- en dagkoekoeksbloemen daar negatief beoordeeld
worden; maar wanneer deze soorten echter weer verschijnen ten gevolge van een
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N= stikstofgetal volgens Ellenberg; schaal van 1 (zeer stikstofarm) tot 9 (zeer stikstofrijk)
P= fosfor-toestand volgens Kruyne, de Vries en Mooi; schaal van -100 (uiterst laag) tot
+100 (zeer hoog)
K= kalium-toestand volgens Kruyne, de Vries en Mooi; schaal als bij P
x= indifferent gedrag, d . w . z . een groot amplitude ofwel verschillend gedrag in
verschillende gebieden
? = nog niet (voldoende) bekend
• = ontwikkeling kan snel en gemakkelijk verlopen
• = ontwikkeling verloopt langzaam en moeilijk en is niet altijd mogelijk

Fig. 4. Natuurtechnische en ecologische indicatie gedemonstreerd aan drie graslandtypen
metde kenmerkende soorten, (uit Londo, 1983)
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verschralingsbeheer op kunstweiden, is dit uiteraard een positieve ontwikkeling
(Londo, 1983).
Veeloorzakenkunnenleidentotdezelfdegevolgendievaaksamentevattenzijnin
termen van nutriëntenvoorziening. Het voorkomen van soorten als haagwinde,
bitterzoet, harigwilgeroosje enkoninginnekruid wijst altijd opdeaanwezigheid op
hun standplaats van veel en gemakkelijk afbreekbare organische resten. Op de
ogenschijnlijk geheel verschillende standplaatsen van deze soorten komt deze afbraak op verschillende manieren conditioneel tot stand. Enerzijds door deaanwezigheid vanveelkalkindegrond,anderzijds doordefactor beweeglijk waterofeen
combinatievanbeideineenminofmeergetemperdevorm.Desoortenzijndusniet
zonder meer directe aanwijzers van veel kalk of beweeglijk water (Van Leeuwen,
1983).
Nooit kan het voorkomen van een plant gekoppeld worden aan één absolute
waardevaneentemetenecologischeparameter. Hetbetreftaltijdeentraject vanmin
of meer of een zekere mate van verschil op zichzelf. Dryasoctopetalagroeit inde
Alpen vrijwel altijd onder basische omstandigheden; nadere analyse leert dat dit
alleenopdieplekkeniswaaropkorteafstand eenvrijsteilepH-gradiëntte'vindenis
van9naar5;dearctischeDryaswordtdoorgaansopveelzuurdere omstandigheden
aangetroffen eveneens bij grote pH-verschillen op korte afstand, maar dan van 7
naar3.
Elkespontaanoptredendeplantesoortindiceertineersteinstantiezijneigenspecifiekmilieu;ditspecifieke milieuwordtnogmaarzeertendelebegrepen,maarbijveel
waarnemersisdeneigingteonderkennen omnahetmetenvanenige omgevingsfactoren de plant zijn milieu maar op tedringen. Deze waarnemers komen dan vaak
later nog weleens voor verrassingen te staan wanneer zehun soort ergens anders
'buiten hun milieu' aantreffen.
Vergelijkenwedenatuurtechnischeindicatiewaardevanplantentenopzichtevan
dieren,dankunnen weconcluderendat voedselspecialisten onderdedieren- veelal
de zeldzame soorten - bij veranderingen in ongunstige zin sneller reageren dan
planten, maar opveranderingen ingunstigezinjuist trager. Bijongunstigeveranderingen in deconditie voor vochtige heidevegetaties ishet gentiaanblauwtje eerder
wegdan de de klokjesgentiaan, maar indien de condities voor de klokjesgentiaan
weer hersteld zijn en de plant zich weer heeft gevestigd, kan het noggeruime tijd
duren voordat ook het blauwtje het systeem weer completeert. Er zijn echter
aanwijzingen dat bij een verschralingsbeheer van graslanden de soortendiversiteit
aan niet-specialistischefaunaelementen eerdertoeneemt dandefloristische diversiteit terwijl de faunadiversiteit bij bemesting ook pijlsnel afneemt. Volgens deze
maatstaf verschaffen dieren sneller informatie, dieechter vanwege de bewerkelijkheid door onderzoekers heelwat minder snelbevestigd zou kunnen worden. Vermoedelijk hangt de snelle reactie van diersoorten op verschraling en bemesting
samen met deverhoogde eetbaarheid van gewassen voor herbivoren naarmate die
planten meer naar de minimumkant van hun ecologische amplitudo verschuiven
(Kuiper, 1979).
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Indicatieaspecten vanpaardebloemen, Taraxacumsp.
Verkennende inventarisaties
Bijhettoepassenvannatuurtechnischeverbeteringsmaatregelenishetvanbelang
omalopkorte termijn tebeschikken overeenindicatie ofdeontwikkelingen inde
gewensterichting,overeenkomstigdedoelstelling,gaanverlopen.Ophet Rijksinstituut voor Natuurbeheer wordt ernaar gestreefd reeksen van soorten op te stellen
waaraan vooruitgang in natuurtechnische zin, bijvoorbeeld met betrekking tot
maatregelengerichtopeenprocesalsverschraling,"afgelezenkanworden.Vanmeer
naarmindervoedselrijke omstandighedenbestaanreeksenbinnendegrassenfamilie
enbinnendegeslachten RanunculusenRumex (RIN, 1979).Juisthetopstellenvan
dergelijke reeksenvanecologischnauwverwantesoortenbinnenééngeslachtzoude.
indicatieinhogematekunnenverfijnen. Voorhetgeslacht Carexheeft Dirkse(1977)
eendergelijkereeksopgesteld.Ookishetvanbelangomoverindicatietebeschikken
zodra er ongewenste ontwikkelingen optreden, en hiervoor een zo breed mogelijk
spectrum van soorten ter beschikking te hebben.
Als het om beheersmaatregelen gaat voor graslanden en wein het begin vande
maand mei om ons heen kijken, vallen met betrekking tot het voorkomen van
paardebloemen bepaalde zaken direct op. Debelangrijkste isdat deverschillen in
dichtheid van het geel in het weidelandschap in grote lijnen verloopt langs de
perceelgrenzen. Deveronderstellingdat hetvoorkomen vandepaardebloem ietste
makenheeft metdeopdatperceeluitgevoerdelandbouwkundige beheersmaatregelenligtdanookvoordehand.Vergelijkingvanboerengraslandenmetweilandperce-len die nog maar éénjaar uit het agrarisch beheer genomen waren, gaven geheel
verschillende paardebloemaspecten te zien. Later bleek dat hiermee een algemene
soortwasgevondenmetbehulpwaarvanopzeerkortetermijnietsoverheteffect van
beheersmaatregelen gezegd kon worden.
In Nederland zijn momenteel 196microsoorten binnen het geslacht Taraxacum
beschreven, verdeeld over vijf secties (Hagendijk etal., 1975en 1982).
Inventarisaties van paardebloemsoorten op meer dan 100 percelen, korter of
langer bij natuurbeschermingsinstanties in beheer, laten een aantal conclusies toe:
- er zijn minder paardebloemen zowel in aantallen als in soorten naarmate het
terrein langer inconstant beheeris,
- erzijnmeeridentiekesoortencombinaties naarmatehetterreinlangerinconstant
beheeris,
- paardebloemen verdwijnen nagenoeg volgens een vaste reeks bij een verschralingsbeheerd.m.v.maaienenafvoeren ineenperiodevan20jaar(Oosterveld,1978).
Na vergelijking van deze inventarisaties met dievan normaal gebruikte boerenpercelenbleekeenglobaleindelingmogelijkvanmicrosoortenineenreeksvanmeer
naar minder dynamische groeiplaatsen. Debeide uiteinden van deze reeks zijn erg
duidelijk.Inhetmiddenvandereeksishetnognietaltijdmogelijk omdesoortenten
opzichte van elkaar opdejuiste plaats tezetten.
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Algemeneecologie vanTaraxacum
Wanneer ingraslanden, plaatsen dicht bij elkaar met enzonder paardebloemen
vergeleken worden,blijkt altijd dat opdeplekwaarpaardebloemen groeien netiets
meeraandehandisdanwaarzeontbreken. Dit'ietsmeer'kanindemeestegevallen
teruggevoerd worden op meer beschikbare nutriënten, in weilanden bijvoorbeeld
daar waar in het verleden eens dierlijke uitwerpselen terecht zijn gekomen. In
permanente hooilanden, waarinderegelweinigpaardebloemen meer voorkomen,
blijken ze vaak te staan op mierennesten, waar door de activiteit van de mieren
regelmatig nieuwe mineralen uit de ondergrond ter beschikking komen.
SoortenvandesectiePalustria Dahlst.,dieinNederland nuvrijzeldzaamtotzeer
zeldzaam zijn geworden, zijn alleen daar te vinden waar 'van nature' periodieke
overstromingen plaatsvinden metaanvoervan nieuwevoedingsstoffen. Soortenuit
desectiesErythrosperma Dahlst.,dezgn.duinpaardebloemen metdedoorgaans fijn
verdeelde bladen, kunnen aangetroffen worden op plekken waar voedingsstoffen
door middel van stuivend zand aangevoerd worden. Waar overstroming erioverstuivingtegelijkertijd plaatsvinden,zijntussenvormengevondendienietduidelijk bij
éénsectieintedelenzijn (Nordenstam &VanSoest, 1974;Hagendijk etal., 1978).
SoortenvandesectieSpectabiliakanmennogvindeningraslandendiemetstalmest
bemest worden, maar bij gebruik van kunstmest verdwijnen ze geleidelijk. De
soortenvandesectieVulgariavermeerderen zichinaantalensoorten naarmateeen
intensiever boerenbeheer wordt toegepast, speciaal in relatie tot bemesting. Een
ecologisch diagram metbetrekkingtot hetvoorkomen vandeverschillende secties
van TaraxacuminNederlandinrelatietotnutriëntenenvochtigheidwordtgegeven
door Oosterveld (1978).
Watindiceert eenpaardebloem ecologisch?
Uit elk van de drie graslandtypen vanfiguur 4iseen duidelijk te onderscheiden
microsoort nader op standplaatsfactoren geanalyseerd: T.nordstedtii Dahlst., de
schraallandpaardebloem diealslaatsteverdwijnt bijeenconstanttoegepastmaai-en
afvoersysteem, T. hamatum Raunk.,eensoortvanmatigbemesteweidelandenenT.
ancistrolobum Dahlst., een soort van ruderale plaatsen, wegbermen en kunstweiden, kortom een 'rommelpaardebloem'. Opéén perceel in het Drentsche-A-gebied
waardezedrieoprelatief korteafstand vanelkaarvoorkwamen,isdebodemdirect
rondom depenwortel van deze soorten ende plant zelf geanalyseerd (tabel 1).
Devolgordevanpaardebloemenvanmeernaarminderdynamischegroeiplaatsen
lijkt verband te houden met de hoeveelheid fosfor in de bodem. Dit vormt een
ondersteuning voor een eerder uitgesproken hypothese van Van Leeuwen dat de
grotevormenrijkdom binnenhetgeslacht Taraxacum,diezichvooralinrecentetijd
ontwikkeld zouhebben,verband zoukunnen houden metdetoenemende matevan
beschikbaarheid van fosfaat in het milieu. Analyse van alle microsoorten van
Taraxacum op dit aspect zou dan ook een, overigens vrij bewerkelijke, methode
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^t
Foto 1. Taraxacum gelricum vS,sectie Palustria.

Foto 4. T. nordstedtii Dahlst. sectie Spectabilia.

Foto 5. T.hamatum Raunk. sectie Vulgaria.
Foto 2. T. lacistophyllum Raunk. sectie
Erythrosperma.

Foto 3. T. obliquum Dahlst. sectie Obliqua.
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Foto 6. T. ancistrolobum Dahlst. sectie
Vulgaria.

Tabel 1. Relatieve gehalten van enkele mineralen in plant en direct omgevende bodem voor drie soorten paardebloemen opéénperceel.
Coëfficiënt
plant/bodem
N

P

K

T.ancistrolobum (n= 10) 7,5 4,0 14,8
T.hamatum(n=\0)
2,2 2,4 13,6
T.nordstedtii (n= 10)
4,6 4,0 22,0

Bodem
humusgehalte Pw Pal
8,0
21,8
16,5

27

25
8

4

9
4

kunnen zijn om deze soorten exact op een rij te krijgen.
De kaliumcijfers bevestigen de boerenwijsheid dat paardebloemen in het algemeen 'kaliumvreters' zijn, die speciaal na het gieren van weilanden veel rijkelijker
zouden optreden. De cijfers betreffende het humusgehalte van de grond suggereren
dat de 'rommelpaardebloemen' directer op anorganische kunstmest kunnen reageren, terwijl de overige hun voeding meer uit afbraak van organische stoffen moeten
betrekken.
De cijfers als geheel maken ook duidelijk dat de verschillende microsoorten van
Taraxacum, ook alstaan zeheeldicht naast elkaar, weldegelijk onder verschillende
condities groeien. Verschillen in omstandigheden die door het intensieve egaliserende agrarische beheer tenietgedaan worden, zouden op deze manier nog uit de
raraxacwm-diversiteit kunnen blijken. Zelfs in zwaar bemeste boerengraslanden is
eenaantalvan 25tot40microsoorten niet ongebruikelijk. Dergelijke weilanden met
eenhogediversiteit kunnen potentieel belangrijk zijn voordenatuurbescherming in
gevallen waar keuzen gemaakt moeten worden.
Wanneer ereen'rommelsoort' aangetroffen wordt ineenschraalland, moeteriets
aandehand zijn. Eenaantaljaren geledenwerden ineenvan onzebeste schraallandreservaten zulke paardebloemen aangetroffen zonderdat terzelfder tijd inde karakteristieke schraallandvegetatie nog iets veranderd was; een halfjaar later bleek dat
muskusratten hetterreingeleidelijk aan hetdraineren waren. Hetwasechteralinhet
voorjaar aan paardebloemen duidelijk geworden dat er wat aan de hand was, want
deze soort is in dit opzicht een zeer snelle aanwijzer.
Een Taraxacum-indicatiesysteem voor de praktijk
Een indicatiesysteem gebaseerd op de microsoorten van Taraxacum is in de
praktijk nietwerkbaar omdat nueenmaal nietverwacht magworden dat beheerders
zich eerst een aantaljaren in de Taraxacum-ta.xonom.ie gaan verdiepen.
Wanneer echter de morfologie van paardebloemen binnen één soort bekeken
wordt, springen een tweetal kenmerken in het oog dieenigermate variëren afhankelijk van de standplaats. In een schraallandreservaat in Friesland dat enerzijds
begrensd isdoor voedselarme heidevegetatie en anderzijds door agrarisch grasland,
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komtalleende schraallandpaardebloem T.nordstedtiinogingeringedichtheidvoor
(fig. 5). De exemplaren aan de agrarische zijde zijn fors van stuk met groene
bladstelen en afstaande omwindselbladen; naarmate de soort dichter bij de hoger
gelegen heide staat, neemt degrootte af, worden de bladstelen geleidelijk roder en
hebben alle planten aaneengesloten omwindselbladen.
Ditverschijnselblijktvoorelkeindividuelepaardebloem optegaan,zijhetdatper
microsoortvrijwelnooitdegehelevariatiebreedtegedektwordt. Schraallandsoorten
opplekkendie geleidelijk meerbemestworden,wordengroen(vanergernis)enlaten
de kraag misnoegd zakken. Rommelsoorten op plaatsen welkegeleidelijk schraler
worden, lopen echterverheugd rood aan enzettenhun kraag op.Inhet voorbeeld
van figuur 5neemt de overlevingskans van de schraallandpaardebloem ter plekke
toèinderichtingvanstandplaats5naar 1. Ookbij eenoptimaalverschralingsbeheer
voor het gehelegebied zalde plant op standplaats 1 zichaltijd handhaven. Opdie
plekimmerszalhetconditioneleeffect vanhetmicroreliëf altijd bewerken dat daar
netietsmeerorganischplantenafval geconcentreerdzalworden- envervolgensdoor
het afstromende regenwater geactiveerd - dan indedirecte omgeving.
Wanneerdeopgesteldereeksvansoortenvanmeernaar minder milieudynamiek
vergeleken wordt op genoemde kenmerken zoals die door detaxonomen gegeven
worden indeFlora Neerlandica (Hagendijk etal., 1982),dan hebben rommelpaardebloemen grotendeelsgroenestelenmetteruggekromdetot afstaande omwindselbladen, de middengroep rose stelen met teruggekromde tot afstaande omwindselbladenendesoortenvanmindertotnietmeerbemestesituatiesrodebladstelenmet
aaneengesloten buitenste omwindselbladen.
Het lijkt erop dat beide kenmerken direct te maken hebben met de hoeveelheid
beschikbaar fosfaat in de bodem. Dit kan van plaats tot plaats envan tijd tot tijd
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Fig.5. Morfologische variatievan T.nordstedtiionderinvloedvandestandplaats.
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verschillen al naar gelang de temperatuur en de fysisch-chemische eigenschappen
vandebodem.Insituatiesvanbodemverdichting- minderzuurstof,dusmeer fosfor
beschikbaar - ontbreken de 'goede' soorten. Na perioden met nachtvorst in het
voorjaar lopen de paardebloemen opmerkelijk roder aan, terwijl gedurende warm
voorjaarsweer de omwindselbladen altijd meer zakken dan de gemiddelde positie
voor de desbetreffende soort; ook dit kan rechtstreeks verband houden met de
beschikbaarheid vanfosfor. Voorstatistischezekerheidinditopzichtzalechternog
heelwatexperimenteelecofysiologisch meetwerkaanditverschijnselgedaanmoeten
worden. Een moeilijkheid bij het aflezen van de buitenste omwindselbladen als
beschikbaarheidsmeter voor fosfor isook dat het 'biowijzertje' meestal kromis.
Wezijn nuechterwelinstaat omeen raraxöcwm-indicatorsysteembruikbaar te
maken voor de praktijk. Met een puntenwaardering voor detwee genoemde kenmerken, waarbij de positie van de buitenste omwindselbladen iets zwaarder weegt
dandekleurvandebladsteel,ontstaan9klassenpaardebloemenvan respectievelijk
2 voor de slechte tot en met 10 punten voor de hele goede (fig. 6). Dezelfde
microsoorten kunnen al naar gelang hun verschijningsvorm een andere puntenwaardering krijgen;inhetgetoondegevalvanT. nordstedtii, deschraallaçidpaardebloem loopt de waarde van minimaal 5 tot maximaal 10 (fig. 5). Wanneer op
statistisch verwantwoorde wijze per beheersperceel 30paardebloemen bemonsterd
wordenendetotalepuntensomgemakshalveweerdoordriegedeeldwordt,onstaat
ereengetaltussen20en 100waarmeepercelentenopzichtevanelkaargewaardeerd
kunnen worden.
Ineengedeeltevanhetruilverkavelingsgebied 'Strijper A'zijnallegraslanden op
deze manier gewaardeerd (Teunissen, 1981). Op iets minder dan de helft van het

Fig. 6. Subjectievepuntenwaarderingtoegepastbij Taraxacum-soortenvoordekenmerken
buitensteomwindselbladenenkleurvanbladstelen.
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totaal aan ruim 300 weilanden zijn geen paardebloemen aangetroffen omdat hier
zeer recent gescheurd en/of opnieuw ingezaaid was. De resterende 165 percelen
kregen een waardering van 20t/m 45 met een piek rond de25.De 17zeer recent
verworven Natuurbeschermingspercelen waar nu éénjaar niet meer gemest werd
(o.a.drijfmest), kregeneenwaarderingvan301/m45meteenpiekrond35;alleenop
dezeweilandenwerdafentoealeensoortuitdesectieSpectabiliaaangetroffen. De
gevonden natuurtechnische waardering wordt inhet kadervaneenlandschapsecologisch onderzoek door het RIN getoetst aan veelandere onderzochte kwaliteitscriteria.
In 1982zijn ookalleduinweilanden opTerschellinggewaardeerd;daar werdeen
variatievan271/m90gevondenopeentotaalvan78onderzochtepercelen.Ookhier
blekendeniet meer bemeste percelen vanhet Staatsbosbeheer alleenindehoogste
categorie van 55 t/m 90 vertegenwoordigd te zijn, terwijl de vrij intensief door
boeren gebruikte weilanden alle beneden de40bleven.
Metnamemetbetrekkingtotbeheersovereenkomsten enrelatienotagebiedenzou
met behulp van degeschetste Taraxacum-index aangetoond kunnen worden ofde
voorgestelde beperkende maatregelen natuurtechnisch gezien voordelen biedenof
niet.Eenvoordeelvandemethodeisdat iedereendezezonder meerkan toepassen,
een nadeel isdat dit alleen maar vanaf half april tot half mei kan. Indien er meer
voorbeelden ter beschikking komen, ishet wellicht mogelijk de waarderingsschaal
beterteijken enteverfijnen. Voorlopigkanalleennogmaargezegdwordendateen
scorebeneden de40eengebied betreft dat actueelvoordenatuurbescherming nog
maar weinig voorstelt en dat een waarde boven de 70 in deze zin altijd goede
omstandigheden aangeeft.
Nabeschouwing
Wanneerwedemogelijkeindicatieaspecten vanplanten bekijken,zoalsdieinhet
begin van dit hoofdstuk weergegeven zijn, blijkt dat paardebloemen in dit opzicht
universeelzijn enbovendien opalletaxonomische niveaus,hetgenus,desectie,de
microsoort en zelfs binnen de microsoorten informatie kunnen verstrekken. Sterk
(1982)heeft eendiagramgegevenmetbloeitijden van Taraxacum inweiland,berm
en gazon: paardebloemen bloeien in gazons het gehele seizoen door en indiceren
daarmee het meest dynamische milieuvan dezedrie biotopen.
Hetwerkaan deindicatieaspecten van Taraxacumenuiteraard ook het huidige
onderzoekaangenetischeenecofysiologische aspecten(Sterk, 1982)bijdezehoogst
interessantesoortistotstand gekomen opbasisvanhetzuivertaxonomische werk
waarprof.J. L.vanSoestalvoor 1940meebegonnenis.Ondankshetfeitdatikzelf
tweebelangrijkediagnostischekenmerkenenigermateoplosseschroevenhebgezet,
benikvanmeningdatookhettaxonomischonderzoekvanhethoogstebelang blijft.
Indeloop vanhet nuachtjarige onderzoekzijn ereenaantal taxonomisch nogniet
onder te brengen vormen gevonden en vrijwel altijd uit milieusdieer tevoren ook
nog niet waren, zoals na omzettingen van waterregimes. Het lijkt medan ook niet
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onwaarschijnlijk dat het historisch jonge en vitale geslacht Taraxacum in veel
gevallen van verontreiniging, zoals die in deze uitgave ter sprake zijn gekomen, een
eigen morfologisch te onderscheiden microsoort kan ontwikkelen, met name daar
waar de fosfaathuishouding mede in het geding is.
Vooral ophetactuelevlak blijken paardebloemen snelleindicatoren tezijn; op het
historischevlakisdewaarde nagenoegbeperkt totdelevensduurvaneen individuele
plant. Inhoeverre een huidige situatiegemeten aan hetvoorkomen van paardebloemen een voorspelling inhoudt over toekomstige ontwikkelingen bij bepaalde beheersvormen is nog te kort in onderzoek. Wel kan al worden gezegd dat bij zeer
gunstige ontwikkelingen innatuurtechnische zinditvervolgens nauwelijks meer aan
de paardebloemen afgelezen kan worden. Want paardebloemen reageren sterk op
fosfaat alsoperationele omgevingsfactor eninrelatietotdezeP-norm mikkenzij vrij
hoog.
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