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Korte mededeling

WODAN: de invloed van verspreidings- en vestigingsmogelijk-
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Biodiversiteit is een belangrijk beleidsthema bij het beheer van natuurgebieden in 
Nederland en daarbuiten. Wat de exacte mechanismen zijn die ten grondslag liggen 
aan het ontstaan van diversiteit in ecosystemen, is echter nog steeds het onderwerp 
van hevige discussie. Sommige theorieën benadrukken de rol van toeval bij het 
arriveren van bepaalde soorten in een lokaal systeem1, terwijl andere theorieën de 
nadruk leggen op verschillen in omgevingscondities tussen soorten als bepalende 
factor voor vestiging.2 Feit is, dat de combinatie van verspreidings- en vestigings-
mogelijkheden en populatieopbouw gezamenlijk de lokale (genetische) structuur en 
diversiteit bepalen. Ons onderzoek, kort geleden onder de naam WODAN (Windows 
of Opportunity and Dispersal Affect Number of species) opgestart binnen de leerstoel-
groep Plantenecologie & Biodiversiteit van de Universiteit Utrecht, richt zich op het 
beter begrijpen van de vele ecologische processen die samenhangen met verspreiding 
en vestiging. Zo hopen we een beter beeld te krijgen van de totstandkoming van zowel 
soorts- als genetische biodiversiteit in plantengemeenschappen.

De bossen in de IJsselmeerpolders vormen bij uitstek een geschikte locatie om 
het ontstaan van biodiversiteit te onderzoeken. Ze vormen een recent en grootschalig 
voorbeeld van nieuwe natuur die zich op een vrijwel maagdelijk stuk terrein heeft 
weten te ontwikkelen. Daarnaast is de binnenkomst en uitbreiding van nieuwe planten-
soorten in de polders goed gedocumenteerd.o.m. 3  4 De introductie van diasporen was 
een eerste essentiële stap in de kolonisatie van de aangeplante polderbossen door 
planten. Hoogstwaarschijnlijk ontbrak het in de polderbodem vlak na droogleg-
ging grotendeels aan levensvatbare diasporen, wat betekent dat nieuwe sporen en 
zaden vanuit populaties op het oude land de polders moeten zijn binnengekomen. 
Kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar verspreiding over korte afstanden is 
op grote schaal verricht, maar over lange-afstandsverspreiding is minder bekend. 
Onderzoek op dit vlak wordt bemoeilijkt door het feit dat de meeste diasporen dicht 
bij de ouderplant blijft steken en slechts een zeer klein deel grote afstanden weet 
te overbruggen.5  6

In een aantal polderbossen hebben vooral varen- en mossoorten zich in de eerste 
decennia na bosaanplant in grote aantallen gevestigd.3  7 Voor met name varens 
lijkt het aantal vestigingen van nieuwe populaties, na de aanvankelijke immigraties 
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in de beginjaren, geleidelijk te zijn afgenomen en voor een groot aantal soorten 
treedt op dit moment slechts af en toe nog verjonging vanuit de sporenbank op.4 
De lokale omstandigheden lijken dus in de loop der tijd zo veranderd dat het milieu 
minder ‘open staat’ voor vestiging via diasporen. Het zogenaamde ‘window of 
opportunity’ voor kolonisatie8 lijkt zich langzaam maar zeker te hebben gesloten. 
Voor zaadplanten lijkt dit gebrek aan vestigingmogelijkheden een minder groot 
probleem.3 Mogelijk liggen verschillen in levenscyclus en reproductiesysteem, zoals 
zelfbevruchtingscapaciteit en vermogen tot klonale vermeerdering, ten grondslag aan 
deze variatie in vestigingssucces.

Een belangrijk doel van WODAN is een beter beeld te krijgen van de vestigings-
eisen van zaadplanten, varens en mossen in de polderbossen in Flevoland, en de 
verschillen in vestigingseisen tussen deze plantengroepen. Onderzocht zal worden 
in hoeverre de ‘window of opportunity’ inmiddels daadwerkelijk gesloten is en hoe 
veranderingen in immigratiesucces door de tijd heen zijn verlopen. Verder wor-
den milieufactoren geïdentificeerd die het succes van vestiging bepalen en wordt 
nagegaan hoe veranderingen in deze factoren ook nu nog tot succesvolle kolonisa-
ties zouden kunnen leiden (bijvoorbeeld kleine verstoringen).

Een tweede aspect is onderzoek naar de effecten van verschillen in zelfbevruchtings-
capaciteit op het succes van populatievestiging en populatie-uitbreiding en de prestaties 
van individuele planten. Moleculaire technieken maken het mogelijk te achterhalen 
hoeveel genetisch variatie aanwezig is binnen en tussen populaties, en wat de 
verwantschap is tussen individuen en populaties. Hieruit kan worden afgeleid in 
hoeverre na initiële kolonisatie de lokale genetische diversiteit is versterkt door 
vestiging van aanvullende genotypen. Historische kolonisatiepatronen zullen in 
kaart worden gebracht voor soorten met verschillende levensstrategieën. Tot slot 
zal ook op grotere geografische schaal de immigratieroutes naar de polderbossen in 
kaart worden gebracht en zal worden geprobeerd om bronpopulaties te achterhalen. 
Dit levert informatie op over de mate waarin lange-afstandsverspreiding optreedt 
en bijdraagt aan het genereren van lokale diversiteit.
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