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Dryopteris expansa (Presl) Fraser-Jenkins & Jermy also in the Netherlands

Dryopteris expansa was recently discovered at two localities in the Netherlands (Havelterberg,prov. ofDren-

the; Kuinderbos, prov. ofFlevoland). Its diagnostic characters and taxonomic status are discussed. The taxon

is morphologically very similar toD. dilatataand canonly be identified by means ofmicroscopical research

(microglands c. 80 µm against c. 110 µm in D. dilatata;the diploidchromosome number whereas D. dila-

tata is a tetraploid). Nevertheless it is concluded that it must be regarded as a separate species. In the field

D. expansa resembles Athyriumfilix-feminain the light green colour and the soft texture of the lamina.

Inleiding

Tijdens een toevallig bezoek aan de Havelterberg in oktober 1988 vond R.L.L. Vianeeen

aantal planten in een loofbosje op de top van de Havelterberg die sterk leken op Dryopteris

expansa (Presl) Fraser-Jenkins & Jenny. Deze soort was nog nieteerder in Nederland ge-

vonden. Er werden enige stukken wortelstok verzameld die in de loop van 1989 in de tuin

van de auteur werden opgekweekt tot fertieleplanten. Na telling van het aantal chromoso-

men (n = 41 bivalenten) kon vastgesteld worden dat het hier inderdaadD. expansa betrof.

De chromosoomtelling werd verricht doorHelga Rasbach.

Tijdens een tweedebezoek een jaar later werden nogenkele planten gevondenin hetzelf-

de bosje. Op dezelfde dag werd ook in het Kuinderbos een plant gevonden die, naar later

bleek, ook tot D. expansa gerekendmoest worden.

Beschrijving

Er zijn geen kenmerken die absoluutkenmerkend zijn voor D. expansa. De variabiliteitvan

ieder kenmerk is zodanig groot dat er geen duidelijke afgrenzing mogelijk is van D. dilatata.

Als in het nu volgende overzicht eenaantal voor D. expansa karakteristieke kenmerken wor-

den genoemd zal de lezer steeds moeten bedenken dat het met enig zoeken altijd wel moge-

lijk zal zijn om een exemplaar van D. dilatata te vinden dat hetzelfde kenmerk in vrijwel
dezelfde mate bezit.

Met dit voorbehoud kunnen voor D. expansa de volgende kenmerken worden gegeven:

Algemeen aspect —
In het veld heeft D. expansa een opvallend zachtere textuur en lichter

groene kleur dan deandere Stekelvarens. Hierin lijkt D. expansa eerder op een Wijfjes-
varen dan op een van de andere Stekelvarens.

Van debeide Stekelvarens onderscheidtD. expansa zich ook doordat het blad geheelin

één vlak ligt. Bij D. dilatatazijn daarentegen deranden van de slipjes meestal duidelijk naar

beneden gebogen, bij D. carthusiana zijn vaak de slippen van het blad iets gedraaid ten op-

zichte van het vlak van de hoofdas. Door de combinatie van lichtgroene kleur en de alle in
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D. dilatata,mediane

bladslip.

basale bladslip; d:D. dilatata,medianebladslip; c:D. expansa,basale bladslip; b:

— a:en D. expansa,D. dilatata.Dryopteris expansaFig. 1. Vorm en insnijding van de bladslippen van
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één vlak staande slipjes doet het blad van D. expansa vrij sterk denken aan dat van Fluite-

kruid. Na het drogen worden deze kenmerken echter snel minder duidelijk.

Vorm en insnijding van het blad (fig. 1) — Bij D. expansa is het eerste naarbeneden ge-

richte slipje van deonderste bladveer half zo lang als de gehele onderste bladveer. Dit is

een kenmerk dat vaak als belangrijkste voor de herkenning van D. expansa wordt opge-

geven.
1 2 Hoewel deze verhouding vaker bereiktwordt bij D. expansa dan bij D. dilatatais

het echter niet mogelijk om slechts op grond van deze verhouding een plant ondubbelzinnig

op naam te brengen. De meeste slipjes van de tweede orde zijn bij D. expansa min of meer

lang toegespitst envaak duidelijk sikkelvormig naar buiten gekromd. Bij D. dilatata zijn de

slipjes vaak korter toegespitst en meer symmetrisch van vorm, de dichtst bij de hoofdnerf

gelegen slipjes zijn zelfs vaak wat naar die nerf toegekromd. Deze kenmerken blijven ook

in gedroogd materiaal goed bewaard.

Microscopische kenmerken — Het meest betrouwbare kenmerk dat redelijk bruikbaar is

vereist onderzoek aan de microscopisch kleine klierhaartjes die vaak op de nerven aan de

onderzijde van het blad aanwezig zijn: deklierharen van D. expansa zijn gemiddeld ca. 80

pm lang, die van D. dilatata gemiddeld ca. 110 pm.
3 Voor onderzoek hieraanis een een-

voudige loep niet voldoende. Een deel van het blad moet microscopisch zorgvuldig onder-

zocht worden, en voor een voldoende nauwkeurige meting is een vergroting van 400 x

noodzakelijk. Het verdient de voorkeur om de metingen te verrichten aan permanente pre-

paraten in Canadabalsem.

Door devariabiliteit van dekenmerken is volledige zekerheid over een identificatieeigenlijk

alleen mogelijk aan de hand van chromosoomonderzoek. Dit is echter laboratoriumwerkdat

veel ervaring vereist.

Systematiek

De vraagrijst, of het wel zinvol is om een soort te onderscheiden die morfologisch zo wei-

nig van D. dilatataverschilt dat determinatieniet met zekerheid mogelijk is. Om deze vraag

te beantwoordenmoeten we dieper ingaan op deverwantschappen van deze soort. Dryopte-

ris expansa (syn.: D. assimilis S. Walker) is slechts één van de soorten uit een complex

waarvan in Nederland ook D. cristata, D. carthusianaen D. dilatata voorkomen. Uit cyto-

genetisch, experimenteel en chemisch onderzoek aan deze groep
4

is een schema van ver-

wantschapsrelaties voortgekomen dat weergegeven is in figuur 2. (In dit schema zijn een

aantal soorten uit het soortencomplex weggelatendie voor de Nederlandse situatieniet rele-

vant zijn.)

Fig. 2. Verwantschapsschema met de in Nederland voorkomende soorten en hybriden uit de Dryopteris dila-

tata-groep.
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In dit schema is te zien dat de drie soorten die traditioneel in Nederland worden onder-

scheiden alle drie (allo)tetraploide zijn, met een chromosoomaantal (2n = 164) dat twee

maal het normale aantal is. Het zijn afstammelingen van toevallig opgetreden kruisingen

tussen steeds twee diploide soorten (elk met het normale aantal chromosomen, 2n = 82),

die door chromosoomverdubbeling tot normaal geslachtelijke voortplanting hebbenkunnen

komen. Hybriden tussen de soorten worden wel gevormd ( D . x deweveri, D. x uliginosa),

maar deze zijn steeds steriel. De soorten zijn dus goed gescheiden, en morfologisch zijn zij

redelijk goed herkenbaar. Ook de tetraploide soorten en hun oudersoorten(waarvan D. ex-

pansa er één is) vormen alleen steriele hybriden. Het morfologische onderscheid tussen een

soort en elk van zijn voorouders is echter moeilijker, aangezien het genetische materiaal van

de voorouder in de dochtersoort volledig aanwezig is. Het maakt hier dus duidelijk verschil

of we voor het onderscheid tussen soorten biologische (kruisbaarheid) of morfologische

(onderscheidbaarheid) criteria hanteren.

Eén van de mogelijke oplossingen voor dit probleem zou zijn dat, ingeval van gering

morfologisch onderscheid, steeds een (polyploide) soort met zijn beide (diploide) voor-

ouders samengenomen wordt tot een 'grotere', goed herkenbare 'soort'. Uit het afstam-

mingsschema blijkt echter dat de tetraploide soorten steeds twee aan twee een voorouder

gemeenschappelijk hebben. Door de gemeenschappelijkheid van de voorouders is deze

oplossing uitgesloten. Elke voorouder zou samengenomenmoeten worden met twee ver-

schillende 'soorten'.

De andere oplossing is om elke eenheid in het afstammingsschema als een aparte soort te

beschouwen, ongeacht de grootte van de verschillen met andere eenheden. Door deze op-

lossing te kiezen en D. expansa als soort te beschouwen sluiten we ons aan bij de gangbare

opvattingen over het soortsbegrip in Dryopteris, Het Europese materiaal van D. expansa

verschilt in bekliering van het Amerikaanse, en kan onderscheiden worden als D. expansa

var. alpina (Moore) Viane.5

Verspreiding en standplaats

Dryopteris expansa is een boreo-montane, circumpolaire soort, die vooral voorkomt in

enigszins vochtige bossen. 1 3 De opgave in Hegi dat D. expansa ontbreekt in België en in

Nederlandis door derecente vondsten ontkracht. Sinds 1984 is D. expansa zowel in België

als in Nederland aangetroffen. Het voorkomen in Nederland op een vrij droge standplaats

bovenop de Havelterberg vormt een aanwijzing voor een minderbeperkte standplaatsvoor-

keur. Het voorkomen in het Kuinderbossluit beter op de boreo-montaneverspreiding aan.

Hier zijn de afgelopen 15 jaar verschillende soorten varens (o.a. Polystichum lonchitis),

mossen (o.a. Distichium capillaceum) en paddestoelen (o.a. Russula queletii) gevonden

die in Europa een montane verspreiding hebben. Deze nieuwe vondst onderstreept de bota-

nisch bijzondere positie van het Kuinderbos.

Op de Havelterberg staan drie volwassen en één juveniel exemplaar van D. expansa in

een open bosje, dat waarschijnlijk spontaan uit heide is ontstaan en enige jaren geleden

werd uitgedund. Door de sterke recreatiedruk op de Havelterberg is het plaatselijk sterk be-

treden. De planten staan hier op een humeuze, matig fijne zandbodem, die binneneen meter

overgaat in keileem. Zowel in de bewortelde zone als dieper is de bodem sterk zuur (pH

KCL 3.0-3.7).
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Tijdens een bezoek op 12 september 1989 konden in de omgeving van de groeiplaats de

volgende soorten genoteerdkonden worden: Boom/struiklaag: Quercus robur, Sorbus

aucuparia, Betula spec., Sambucus nigra, Salix capraea, Rubus fruticosus, Rubus idaeus

en Rhamnus frangula. Kruidlaag: Deschampsia flexuosa, Chamerionangustifolium, Loni-

cerapericlymenum (ook klimmend), Solidago virgaurea, Ceratocapnos claviculata, Holcus

lanatus,Agrostis capillaris, Dryopteris dilatata, D. carthusiana, Rumex acetosella, Poten-

tilla erecta, Carexpilulifera, Juncus squarrosus, Polypodium cf. vulgare, Dryopteris filix-

mas, Prunus serotina (juveniel), Moliniacaerulea, Anthoxantum odoratumen Calluna vul-

garis. Moslaag: Atrichum undulatum,Dicranella heteromalla,Brachythecium rutabulumen

Lophocolea heterophylla.

In het Kuinderbos komt de soort voor in een van de varenrijkste gedeeltenvan het bos.

Dit gedeelte beslaat een deel van het veenafbraakgebiedmet diepe greppels, onder een

kroonlaag van vooral Essen. In ditbosgedeelte groeien onder andere Dryopteris pseudo-

mas, Asplenium scolopendrium, A. trichomanes, Polystichum setiferum en iP. aculeatum

terwijl hier voor het eerst in NederlandPolystichum lonchitis en Dryopteris ¥ tavellii wer-

den vastgesteld.
6 7 Juist in een greppel met een grote populatie van Asplenium scolopen-

drium (> 2000 exx. in 1989) werd onderin, op veen met een hoge pH (pH KCL 6.3) een

plant van Dryopteris expansa gevonden. In de directe omgeving van deze vindplaats wer-

den de volgende soorten gevonden: Boomlaag: Fraxinus excelsior en Larix spec. Kruid-

laag: Dryopteris dilatata,Athyrium filix-femina, Urtica dioica, Fraxinus (juveniel) en Hol-

cus lanatus. Moslaag: Brachythecium rutabulum, Eurhynchium praelongum, Atrichum

undulatumen Mnium hornum.

Fenologie

Van Dryopteris expansa wordt uit Engeland en Schotland vermeld2 dat de bladen winter-

groen zijn. In Midden-Europa 1
sterven de bladenechter vroeg in de herfst af; dit laatste lijkt

ook hier het geval te zijn. Reeds bij de eerste vorst verkleurt het blad tot geel, en later in de

winter sterft het volledig af. Bij D. dilatata blijven de bladen vaak een hele winter door

groen.

Nederlandse naam

Nu Dryopteris expansa zowel in België als in Nederland gevonden is, is een Nederlandse

naam geen overbodige luxe meer. In de nieuwste editie van deFlora van België8 wordt de

naam 'Lichtgroene stekelvaren' gebruikt. Het lijkt ons het beste deze naam ook in Neder-

land te gebruiken. Het meest opvallende verschilkenmerk met beide andere Stekelvarens is

met deze naam aangeduid.

Onze dank gaat uit naar H. Rasbach (Glottertal, West Duitsland) voor de gegevens over het chromosoom-

aantal van de plant van de Havellerberg.
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4. Een kort overzicht over de systematiek van het Dryopteris dilatata-complex wordt
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