Verantwoord zaden
verzamelen
voor
moeilijker dan het lijkt…
maar wél heel belangrijk!
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zaden: kleine pakjes genen
• veiligstellen genenmateriaal
• makkelijke opslag in koeling of
vriezer
• genetische diversiteit populatie
verandert niet, als het goed is...
• verlies van genetische diversiteit
bij

zaden
Roggelelie

• te kleine/onvolledige steekproef
• tussentijds opkweken in te kleine
aantallen

• risico op aanpassing aan
kweekmilieu
• Veldhondstong: verlies kiemrust,
funest in natuurlijk habitat

peul Knollathyrus

zaden: voor de ene soort belangrijker
dan voor de andere
• op korte termijn dan...
• verschil kort- en langlevende soorten
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voortplantingssystemen
Niet alle planten hebben
bestuivers nodig
Drie groepen:
• spontane zelfbestuivers
• obligate kruisbestuivers
• facultatieve kruisbestuivers

genetische diversiteit
Het resultaat van:
• levensstrategie: annuellen vaak zelfbestuivend, overblijvers kruisbestuivend
• voortplantingssysteem: zelfbestuivers veel inteelt weinig diversiteit,
kruisbestuivers weinig inteelt, veel diversiteit

Moerasandoorn: overblijvend
(kruisbestoven door hommels)

Akkerandoorn: eenjarig
(vooral spontaan zelfbestuivend)

genetische diversiteit
Bij zeldzame/bedreigde soorten
óók beïnvloed door:
• populatiegrootte
• mate van isolatie
Valkruid
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Populatiegrootte (aantal genets)
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Populatiegrootte (aantal planten)

verdeling genetische diversiteit:
populatiestructuur
• individuen, populaties en regio’s
zelfbestuivers:
• weinig diversiteit tussen
individuen in populaties
• grote verschillen tussen
populaties onderling

kruisbestuivers:
• veel diversiteit tussen
individuen in populaties
• kleine verschillen tussen
populaties onderling

verdeling genetische diversiteit:
populatiestructuur
Korensla
• grote verschillen tussen populaties onderling
• elke populatie dus uniek!
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evolutionair-ecologische verschillen
resultaat evolutionaire aanpassing
aan verschillende typen habitat
• Groenknolorchis: natte duinvallei – trilveen
• Klokjesgentiaan: natte heide – heischraal
grasland – blauwgrasland
• Maar ook: Smalle weegbree: droog, open
grasland – vochtig hooiland

vochtig hooilandtype:
lang, rechtopstaand blad

droog graslandtype:
kort, platliggend blad

floradistricten

Uit dissertatie Jan van Groenendael (1985)

evolutionair-ecologische verschillen
verschil in aantal sets chromosomen
(cytotypen, ploïdieniveaus)
• Parnassia: diploïd aan de kust,
tetraploïd binnenland
• Knolsteenbreek: octoploïd (en wat zijn
de ingezaaide populaties?)
• migratieroutes na laatste ijstijd

2n=18=2x

2n=36=4x

evolutionair-ecologische verschillen
om insecten te redden zijn we druk bezig oeroude
evolutie- en migratiepatronen te verstoren
• goedbedoelde zaaiacties vormen geen ecologisch
duurzame oplossing voor afname insecten
• sleutel bloemrijker landschap ligt in structurele verbetering
beheer agrarisch landschap, bermen en dijken

zaaimengsel Natuurmonumenten, foto: Erik van der Ham

bedreigde soorten
Zaadproductie problematisch
• aantrekken van bestuivers moeilijker
(Allee-effect)
• genetische diversiteit beperkend
(S-Allee-effect)
• problemen voor klonale soorten
• Seksueel Overdraagbare
Aandoeningen

aantrekken bestuivers
vooral probleem voor
kruisbestuivende specialisten
• Klokjesgentiaan
• Zwartblauwe rapunzel
• Veldsalie

kleiner probleem voor
generalisten
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• Valkruid
• Kleine schorseneer
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Populatiegrootte (aantal bloeiende planten)

beperkende genetische diversiteit
• zelf-incompatibele soorten (obligate kruisbestuivers)
• zelfbestuiving werkt niet, maar kruisbestuiving met
planten met hetzelfde S-allel óók niet...

kleine populaties hebben vaak
lagere diversiteit S-allelen en
daardoor lage zaadzetting

• Valkruid, Zwartblauwe en Witte rapunzel,
Brede ereprijs, Kleine schorseneer
Valkruid
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beperkende genetische diversiteit
• zelf-incompatibele soorten (obligate kruisbestuivers)
• Valkruid, Zwartblauwe en Witte rapunzel,
Brede ereprijs, Kleine schorseneer

• tweehuizige soorten
• Rozenkransje

gemiddeld # goede zaden/hoofdje

natuurlijke bestuiving
handmatig stuifmeel toegevoegd
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klonale genetische structuur
Spaanse-ruiterpopulatie Urkenhovense Zeggen

• vormen vaak grote plekken van één genotype
• bestuivers vliegen van plant naar plant
• meeste stuifmeeloverdracht binnen kloon:
zelfbestuiving!
• zelf-incompatibele soorten: zaadproductie laag
• Spaanse ruiter
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Verantwoord verzamelen
• bedreigde soorten zijn vaak
‘probleemgevallen’
• je kunt niet ongelimiteerd zaad
verzamelen

kiemkrachtige
zaden

• in kleine populaties:
• eerst vaststellen of er wel goed zaad
wordt gemaakt
• niet al het zaad verzamelen dat een
individu nog heeft kunnen maken
• wél van alle individuen die zaden
hebben een (klein) deel van hun
(goede) zaden verzamelen
• zaden per familie gescheiden houden

‘loze’
zaden
zaden Kleine schorseneer

verantwoord verzamelen
vraagt inzicht
• verzamelwijze heeft invloed op hoeveelheid
genetische diversiteit in collectie
• doel is veiligstellen van zoveel mogelijk
genetische diversiteit
• noodzakelijke basis voor herstelprojecten!
• aantal ‘verzamelvalkuilen’

Verzamelvalkuilen

zaden van individu 1:
‘zaadfamilie’, genetisch
1 moeder, 3 vaders

1
2

1. gaan voor enkele planten met de meeste zaden
• alle zaden van één plant hebben dezelfde moeder!
• meteen reductie genetische diversiteit

2. zaden van meerdere planten in één verzamelzak

3

1 moeder,
2 vaders

• je gooit vitale informatie over genetische achtergrond weg

1 moeder,
1 vader

• verzamelen per individu = behoud familiestructuur
• dus elke “zaadfamilie” in apart zakje, alle zakjes van een
populatie samen in verzamelzak
• bij elkaar doen kan achteraf altijd, scheiden naar individu
niet meer

3. alle zaden verzamelen in deel van de populatie
• planten in een cluster/groepje vaak genetisch verwant
(‘genetische wijken’)
• zaadverspreiding over korte afstanden
• bestuiving vindt ook over korte afstand plaats
• Dus: verspreid over populatie verzamelen, in verschillende ‘wijken’

1

Verzamelvalkuilen
3. verzamelen van te weinig
individuen
• ‘vangt’ te weinig van de resterende
genetische diversiteit
• afhankelijk van populatiegrootte 25-50
individuen
• geldt voor opname in Nationale
Zadencollectie!
• uitsluitend van algemenere, niet-beschermde
soorten kan voor kwekers evt. ook in ’bulk’
worden verzameld

4. alle zaden verzamelen in deel van
de populatie
• planten in een cluster/groepje vaak
genetisch verwant (‘genetische wijken’)
• zaadverspreiding én bestuiving over korte
afstanden
• Dus: verspreid over populatie verzamelen, in
zoveel mogelijk verschillende ‘wijken’

planten binnen straal van
1.5-2 m genetisch verwant

Verzamelvalkuilen
• voor kortlevende soorten is de jaarlijkse
zaadproductie zeer belangrijk voor overleving
• risico van teveel verzamelen groot
• voortbestaan populatie in het geding
• Vb. Klein spiegelklokje (maakt één vrucht
gedurende haar hele leven!)

• jaarlijkse zaadproductie is voor langlevende
overblijvende soorten minder cruciaal
• elk individu krijgt meerdere kansen
• risico van teveel verzamelen kleiner
• voortbestaan populatie minder in het
geding
• Vb. Stengelloze sleutelbloem (40-50
vruchten per jaar, gedurende 30-40 jr)

verzamelen met een doel
• Nationale Zadencollectie zélf is niet het doel
• hoofddoel is het herstellen van de levensvatbaarheid van
de populaties in situ
• in situ = in het leefgebied (habitat) van de soort
• populatieversterking of herintroductie met zaad uit ex
situ of inter situ kweekpopulaties
• ex situ = in kas, proeftuin, botanische tuin
• inter situ = populatie in
natuur(ontwikkelings)gebied
• “zaadhofje”
• t.b.v. dit doel is het veiligstellen
én kunnen toepassen van de
resterende genetische
diversiteit van groot belang

Herstelprojecten S4N met zaad als basis
• Stengelloze sleutelbloem

Herstelprojecten S4N met zaad als basis
• Rozenkransje

Herstelprojecten S4N met zaad als basis
• Kleine schorseneer

take home message(s)
• verantwoord verzamelen van zaden heeft nog
heel wat voeten in de aarde
•
•
•
•

verschillen in levensstrategie/voortplantingssysteem
verschillen in genetische structuur
aanpassingen aan verschillende typen leefgebied
plantengeografische regio’s

• zaadproductie bedreigde soorten moeizaam
• we willen populaties niet nadelig beïnvloeden
• bij twijfel NIET verzamelen
• bij lukraak verzamelen verdwijnt essentiële
genetische diversiteit

• verantwoord verzamelen vormt de basis voor
succesvolle herstelacties !
• we moeten meer rekening houden met
ecologische en evolutionaire patronen
• zaaien zaadmengsels bij voorkeur alleen in tuinen,
perken, parken
• bloemrijker maken landschap op ecologisch
duurzamer manier

