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Gradiënt-ecosystemen zijn belangrijk voor de biodiversiteit
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maximumscore 2
voorbeelden van een juist antwoord:
− Door maaien en afvoeren van het maaisel treedt verschraling op.
Soorten die daaraan aangepast zijn, kunnen andere soorten
wegconcurreren.
− Als na het maaien het maaisel niet wordt verwijderd, kan eutrofiëring
plaatsvinden en kunnen snel woekerende soorten de overhand krijgen.
− Door te maaien vóór zaadvorming van eenjarige planten kunnen deze
soorten verdwijnen en blijven vooral de twee- en meerjarige planten
over.
− Als er weinig gemaaid wordt, verandert het microklimaat en krijg je een
geleidelijke successie naar plantensoorten die daaraan beter
aangepast zijn.
•
•

3

voor het benoemen van een juist gevolg van een bepaald maaibeheer
en een juiste beschrijving van de invloed daarvan op de vegetatie

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat
• plantensoorten uit het verdwenen kalkmoeras (een tijdlang, in kleine
aantallen) in de blauwgraslanden kunnen overleven
• Zij kunnen, wanneer de (abiotische) omstandigheden gunstig worden
gemaakt, zich er snel vestigen / Zij kunnen bijdragen aan het ontstaan
van een kalkmoeras in het (door de beheermaatregelen) geschikt
gemaakte gebied
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maximumscore 1
voorbeelden van een juiste verklaring:
− Zaden met een lange levensduur kunnen lange tijd in de bodem
‘wachten’ tot de omstandigheden gunstig zijn om te ontkiemen.
− Voor zaden met een korte levensduur moet er snel een nis vrijkomen,
willen ze er ontkiemen en zich vestigen.
− Van zaden met een lange levensduur komen er steeds meer in de
bodem, waardoor de kans dat ze een keer een vrijgekomen nis kunnen
bezetten groter wordt.
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maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat
• doordat er nog maar weinig blauwgrasland is, de plant maar op weinig
plaatsen voorkomt
• en de plant (als ze al ergens voorkomt) door de lage
dispersiecapaciteit de andere blauwgraslanden (vrijwel) niet kan
bereiken
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